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Tartalmi összefoglaló 

A folyamatirányító rendszerek üzembiztonság szempontjából kritikus funkciója, hogy 

üzemzavaros állapotokban a technológiát üzemeltető operátorok számára figyelmeztető 

jelzéseket adjanak. A termelő rendszerek nagyfokú integráltságának hatására kialakuló jelzés-

áradat (alarm flood) az operátorok túlterheltségéhez vezethet, növelve annak kockázatát, hogy 

a nem megfelelően megválasztott operátori akciók következményeként az üzemzavaros állapot 

eszkalálódik. Egy jól megtervezett vészjelzési rendszerben az üzemzavarok átfogó, megfelelő 

információtartalommal bíró jelzést kell, hogy generáljanak. Kutatásom célja, hogy a 

folyamatirányító rendszerek naplófájljaiból folyamatbányászati eszközök segítségével 

szakértői alarm menedzsment rendszerek fejlesztésére alkalmas információt tárjak fel. A feladat 

komplexitásából adódóan munkám túlmutat a folyamatbányászat eszköztárának alkalmazási 

lehetősségeinek vizsgálatán. Az általam kidolgozott módszertan alapja az eseménysorok 

célirányos, Extensible Event Stream (XES) szabványnak megfelelő generálása. Legfontosabb 

eredményem, hogy felismertem, hogy az operátorok munkájára fókuszáló elemzésekhez az 

események sorozatait (trace-ek) az operátori tevékenység kognitív modelljéhez és a 

hibaterjedés időállandójához illeszkedő időablakokban előforduló hibaláncolatok és beavatási 

sorozatok alapján kell definiálni. A kidolgozott problémaorientált reprezentáció kulcsa, hogy 

bár a folyamatirányítási rendszerekben az események egy-egy meghatározott időponthoz 

rendeltek, az egyes változók határértének meghaladásához kötődő jelzéseket és az összefüggő 

operátori beavatkozásokat időben kiterjedt (temporális) eseményként kezeltem, lehetőséget 

teremtve az időben történő átfedésekhez kötődő információk hasznosítására és 

berendezésekhez való hozzárendelésére.   

A módszertan alkalmazhatóságát a MOL NyRt. krakkoló üzeméhez kötődő események 

elemzésén keresztül igazoltam. Az ipari környezetben való alkalmazhatóság érdekében a 

fejlesztést PROM programban elérhető algoritmusokra támaszkodva Python keretrendszerben 

valósítottam meg.
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1. Bevezetés 

A modern termelő rendszerek a nagyfokú automatizációnak és integráltságnak 

köszönhetően egyre komplexebbé, összetettebbé válnak [1]. Ezekben az összetett 

rendszerekben egy-egy hiba jelentkezése jelentős hatással lehet a gyártórendszer más 

részegységeire is, akár olyanokra is, amelyek nem állnak közvetlen kapcsolatban az eredeti 

hibát generáló egységgel [2]. A folyamatirányító berendezésekbe ágyazott rendszerek 

segítségével gyorsan és olcsón telepíthetünk a hibák detektálására és azonosítására alkalmas 

rendszereket [3]. Az operátorok minden eseményről, amely a gyártósoron történik, információt 

kapnak figyelmeztetések (warning) és vészjelzések (alarm) formájában. A vészjelző 

rendszerek nem megfelelő tervezése és karbantartása következtében azonban az operátorok 

megfelelő információtartalommal való ellátásának megoldása nem egyszerű, hiszen a nagyfokú 

integráltság következtében az operátorok sok esetben jelentéktelen, kis információtartalomú 

jelzésekkel találkozhatnak. Továbbá a korszerűtlen, elavult folyamatirányító rendszerek és a 

rosszul beállított, hibás vészjelzési szintek is komoly gondokat okozhatnak.  

Az információtartalom szempontjából jelentős problémát jelent a rövid időközönként 

jelentkező hamis jelzések felhalmozódása, melyeket magyarul sokszor „csattogó” [4] jelzésnek 

nevezünk (chattering alarm), továbbá a gyakorta jelentkező redundáns jelzések. Egy jól 

megtervezett vészjelzési rendszernél egy hiba bekövetkezése a folyamatban egyetlen megfelelő 

információtartalommal bíró vészjelzést kell, hogy generáljon. Azonban a gyakorlatban, a 

nagyfokú integráltság, illetve a vészjelzési szintek definiálásnak elhanyagolható költsége 

következtében gyakran fordulnak elő redundáns, egymással korreláló jelzések [2]. A csattogó 

és redundáns jelzésekből kifolyólag, az operátoroknak akár több száz egyidejűleg beérkező 

diszkrét jelzés alapján kell a biztonság technikailag és gazdaságilag megfelelő döntést 

meghozniuk. Számos jelentéktelen és hamis jelzés között kell megtalálniuk a kritikus 

jelzéseket, ez pedig komoly biztonságtechnikai problémákat is okozhat [5].  

Ezeket a hamis és jelentéktelen jelzéseket kezelni kell, fel kell ismerni, hogy mely alarmok 

bírnak információtartalommal, jelentenek segítséget az operátorok számára. A beérkező 

jelzéseket kontextusba kell helyezni, ütemezetten és célirányosan kell jelzéseket adni. Az 

operátor 4.0 [6] víziója megbízható interakció alapú kapcsolatot teremt a gép és az ember 

között lehetőséget teremtve az „okos” gyárak működésére [7]. A robotok már átvették a 

megterhelő, veszélyes, vagy ismétlődő fizikai feladatok elvégzését így növelve a gyárak 

biztonságát, a dolgozók kényelmét és a termékek minőségét. A jövőben hasonló eredmények 
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várhatóak a mentális munka területén is, így kímélve az embereket a stresszes, monoton 

munkától. Az operátorokra ettől függetlenül továbbra is nagy szükség lesz. A legfontosabb 

feladat az operátorok megfelelő információval való ellátása, így megteremtve a robotok és az 

emberek közötti folyamatos kapcsolatot [8]. 

Az alarm management az ipari vészjelző rendszerek hatékony tervezését, implementációját, 

üzemeltetését és karbantartását célzó tevékenység. Az Engineering Equipment and Materials 

Users’ Association (EEMUA) megfogalmazása szerint a vészjelző rendszerek célja, hogy 

segítse az operátorokat abban, hogy a megfelelő üzemeltetési régióban tartsák a 

folyamatváltozókat azáltal, hogy felhívják a figyelmet a kritikus állapotjelzőkre, melyek 

időszakos ellenőrzést és beavatkozást igényelnek [9]. A megfelelő alarm menedzsment hiánya 

nagyon súlyos problémát jelent az iparban, sajnos a mai folyamatirányító rendszerek egyáltalán 

nem, vagy csak részben rendelkeznek megoldással a hibás jelzések elnyomására, kezelésére 

ezért kiemelten fontos, hogy a probléma megoldására egy hatékony módszertant dolgozzunk 

ki. A dolgok internetének (Internet of Things, IoS) [10] köszönhetően a gyártósor minden eleme 

összeköttetésben áll, így a gyártósor eseményei naplózásra kerülnek. Kutatásom célja, hogy a 

folyamatirányító rendszerek naplófájljaiból folyamatbányászati eszközök segítségével alarm 

menedzsment rendszerek fejlesztésére alkalmas információt tárjak fel. A módszertan 

kidolgozása során felismertem, hogy az operátorok munkájára fókuszáló elemzésekhez az 

események sorozatait az operátori tevékenység kognitív modelljéhez [11] és a hibaterjedés 

időállandójához illeszkedő időablakokban előforduló hibaláncolatok és a beavatási sorozatok 

alapján kell definiálni. A kidolgozott problémaorientált reprezentáció kulcsa, hogy bár a 

folyamatirányítási rendszerekben az események egy-egy időpillanathoz rendeltek, az egyes 

változók határértékének meghaladásához kötődő jelzéseket és az összefüggő operátori 

beavatkozásokat időben kiterjedt (temporális) eseményként kezeltem, lehetőséget teremtve az 

időben történő átfedésekhez kötődő információk hasznosítására és berendezésekhez való 

hozzárendelésére. Továbbá az adatsorok alapján és szakértői segítséggel felismertem a 

berendezések, illetve az üzemrészek (unitok) közötti hierarchia szinteket. Az általam fejlesztett 

elemzési eszközkészlet lehetőséget teremt a szakértői alarm menedzsment rendszerek 

fejlesztésére, illetve az üzemben jelentkező problémák detektálására, ezek gyökérokának 

felderítése. A kitűzött célokat Python környezetben valósítottam meg, hiszen ipari 

alkalmazhatósága, illetve a big data, data mining illetve process mining technológiák 

széleskörű támogatása miatt ezt találtam a legmegfelelőbb választásnak a probléma 
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megoldására. Továbbá egyes elemzéseket a PROM [12] program különböző 

folyamatbányászati algoritmusai segítségével valósítottam meg. 

A következőkben bemutatom a rendelkezésemre álló naplófájl felépítését, bemutatom, hogy 

ezzel kapcsolatban milyen probléma merült fel. Szót ejtek a XES szabványról és annak a 

folyamatbányászatban betöltött szerepéről, a hibás jelzések detektálásáról és eliminálásáról, a 

különböző folyamatváltozók hasonlóságáról és a hibák tovaterjedéséről. Végül bemutatom az 

üzemben fennálló hierarchiarendszert és a hierarchikus információknak a folyamat feltárásában 

rejlő lehetőségeit.
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2. A probléma megoldására kidolgozott módszertan 

A nagy mennyiségű jelzések problémájának alapja, hogy a mai folyamatirányító rendszerek 

nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel a hatalmas mennyiségű beérkező jelzés és vészjelzés 

szűrésére. Az operátorok munkájának egyszerűsítéséhez informatív vészjelzések definiálására 

és hatékony alarm menedzsmentre van szükség. A hibák terjedése, korrelációja, illetve a 

jelzések csattogása miatt az operátorokat elárasztják a jelzések, azonban az operátorok kognitív 

modellje alapján egy operátor maximum 30 jelzés feldolgozására képes egy 10 perces 

időablakban [10]. Ennek megoldására az általam fejlesztett elemzési eszközkészlettel szakértői 

alarm menedzsment rendszerek kiépítéséhez hasznos információ tárható fel. Az eszközkészlet 

elemeit az 1. ábrán láthatjuk. 

 

1. ábra - A kidolgozott módszertan folyamatábrája 

Mint minden hasonló adatelemzési projekt esetében, most is a feladat jelentős részét az 

adattisztítás képezi, az adatokat a XES adatmodellnek megfelelően időbeni kiterjedéssel láttam 

el. A csattogó alarmok szűrésére dolgoztam ki megoldást, illetve célirányosan generálható 

eseménysorok megvalósítására dolgoztam ki megoldást. Ezután a megtisztított adatbázison 

feltáró jellegű elemzéseket végeztem.
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2.1. Célirányos adattisztítás 

Tekintettel arra, hogy az előzőekben vázolt probléma különösen nagy jelentőséggel bír a magas 

biztonságtechnikai kockázatot hordozó vegyiparban, a módszertan alkalmazhatóságát a MOL 

NyRt. krakkoló üzemének elemzésén keresztül illusztrálom. A felhasznált naplófájl egy A&E 

(Alarm & Event) log adatbázis [13], amelyben időbélyeggel ellátva kerülnek rögzítésre a 

különböző jelzések, illetve vészjelzések, továbbá az operátorok ezekre való reakciói.  

Az alapgondolat, az eredeti A&E naplófájl átalakítása XES (eXtensible Event Stream) [14] 

szabványú adatbázissá, mely egy egységes formát teremt a különböző folyamatbányászati 

algoritmusok számára. A XES egy XML alapú formátum, amely tökéletesen alkalmazható a 

különböző folyamatok eseményeinek tárolására, mivel egyszerűen, rugalmasan 

reprezentálhatók az adatok, azonban lehetőséget ad a további bővítésre is. A 2. ábra ezen XES 

szabvány UML osztálydiagramját mutatja. 

Az eredeti adatbázis azonban nem tett eleget a XES szabvány követelményeinek. Az 

adatbázisban amint említettem, az elemi események egy időpillanathoz vannak rendelve, ez 

azonban ellentmond a folyamatbányászat, így a XES szabvány elveinek is, miszerint az 

események temporálisak, azaz időbeni kiterjedéssel rendelkeznek. Illetve a XES szabványban 

fontos szerepet játszanak a „trace”-k, azaz az események sorok. Az eredeti logban azonban, az 

események egyetlen összefüggő sorozatként, szegmentálás nélkül szerepeltek.  

 

2. ábra - A XES szabvány UML osztálydiagramja. 
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2.2. A naplófájl temporálissá való átalakítása 

Ugyan a kapott log eseményei nem rendelkeztek direkt időbeni kiterjedéssel, de közvetett 

módon igen. A különböző folyamatváltozókra (tag) beérkező vészjelzések, illetve ezeknek a 

normál állapotba való visszatérése különböző eseményként szerepel a logban. Ennek 

felismerésével meghatározhatóvá vált, hogy az egy-egy folyamatváltozóra definiált 

vészjelzések mennyi ideig volt aktív állapotban. Az 1. táblázat a naplófájl eredeti formáját 

reprezentálja, míg a 2. táblázat a jelzések feldolgozás során végzett folyamatváltozónként 

történő csoportosítást mutatja. A folyamatváltozókat egy azonosító számmal jelölték az 

adatbázisban. 

1. táblázat – A naplófájl eredeti szerkezete 

Folyamatváltozó Esemény típusa Idő 

2 vészjelzés 2017-01-21 12:32:20 

1 vészjelzés 2017-01-21 12:32:30 

1 visszatérés normál állapotba 2017-01-21 12:33:10 

2 visszatérés normál állapotba 2017-01-21 12:33:12 
 

2. táblázat - Felbontás folyamatváltozók szerint 

Folyamat- 

változó 

Esemény 

típusa 

Idő Folyamat- 

változó 

Esemény 

típúsa 

Idő 

2 vészjelzés 2017-01-21 

12:32:20 

1 vészjelzés 2017-01-21 

12:32:30 

2 visszatérés 

normál 

állapotba 

2017-01-21 

12:33:12 

1 visszatérés 

normál 

állapotba 

2017-01-21 

12:33:10 

 

A folyamatváltozók csoportosítása után, meghatározhatóvá vált, hogy melyik jelzés mennyi 

ideig volt aktív. Munkám során az első jelzéstől az első normál állapotba való visszatérésig 

számítottam egy jelzés aktív állapotát.  

Ennek az átalakításnak köszönhetően a különböző folyamatváltozók jelzései 

„összefésülhetővé” váltak. Ezen a temporális adatsoron pedig már figyelemmel kísérhető, ha 

egyes folyamatváltozók jelzései egy időben következnek be, vagy átlapolnak egymással 

(overlap), illetve a XES szabványnak is megfelelnek és a különböző folyamatbányászati 

algoritmusok is megfelelően működhetnek. 
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3. táblázat - Átalakított naplófájl 

Folyamatváltozó Esemény típusa Kezdete Vége 

2 vészjelzés 2017-01-21 12:32:20 2017-01-21 12:33:12 

1 vészjelzés 2017-01-21 12:32:30 2017-01-21 12:33:10 

Az operátori beavatkozások eseményei is túlmutatnak azon, hogy pillanatnyi eseményként 

kerüljenek ábrázolásra. Pl.: Ha az operátor egy reakció hőmérsékletét egy gombbal tudja 

változtatni, és fokozatosan, lépésenként állítja át az alapjelet, akkor gyakran nyomja meg a 

gombot rövid időn belül. Minden gombnyomás elemi eseményként szerepel a naplóban, 

azonban nem minden gombnyomásnak van azonnali hatása a folyamatra, ezért az azonos 

folyamatváltozókon bekövetkezett, időben egymáshoz közel bekövetkezett beavatkozásokat 

egy eseményként kezeljük, amelyek időbeni kiterjedéssel rendelkeznek. Az operátorok kognitív 

modellje alapján akkor tekintünk egy operátori akciót temporálisnak, ha ugyan azon a 

folyamatváltozón legfeljebb 10 másodpercen belül újabb beavatkozás történik. Természetesen, 

amennyiben rövid időn belül egy folyamatváltozóhoz egy beavatkozás tartozik, akkor a 

beavatkozást pillanatszerűnek tekintem.  

2.3. Csattogó jelzések szűrése 

Mint minden hasonló elemzési projekt esetében, itt is a legfontosabb lépés az adattisztítás. 

Jelen esetben a legnagyobb gondot a csattogó jelzések jelentették, mivel ezek az esetek 

legnagyobb részében nem tartalmaznak információt, illetve a fent tárgyalt események 

szekvenciáit is jelentősen manipulálhatják, ezért ezek mindenképpen tisztításra szorulnak [15]. 

A csattogó jelzések ellentmondanak annak az elvnek, hogy minden jelzésre képesnek kell 

lennünk választ adni, mivel túl gyakran jelentkeznek, és nem tartalmaznak lényegi információt. 

A csattogó jelzések szűréséhez a Kondaveeti és munkatársai által javasolt csattogási indexet 

alkalmaztam [14]. Első lépésben meghatározzuk a különböző folyamatváltozókra érkező 

jelzések közötti eltelt időket, ezeket r-rel jelöljük (run length). Ebből meghatározható a 

különböző folyamatváltozókhoz tartozó a diszktét valószínűségi függvény (DPF - Discrete 

Probability Function) a következő módon: 

𝑃𝑟,τ(𝑆𝑖) = {

𝑛𝑟

∑ 𝑛𝑟
𝑟=τ
𝑟∈𝑁

      ∀ 𝑟 ∈ {1,2,3, … τ} 

0    ∀ 𝑟 ∈ {τ + 1, τ + 2, τ + 3, … , ∞}
 

4. egyenlet – Diszkrét valószínűségi függvény 
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Ahol 𝑃𝑟,τ az 𝑟 időnként beérkező alarmok megjelenésének diszkrét valószínűségét jelöli, a τ 

időnél hosszabb időnként beérkező jelzések elhanyagolása mellett. 

A csattogási index meghatározható, a diszkrét valószínűségi függvény súlyozásával, úgy hogy 

a jelzés futási idejének inverzét vesszük. Ekkor a futási idő inverze az előfordulások 

frekvenciája lesz. A csattogási index (ψτ) meghatározható a következőképpen: 

ψτ =  ∑ 𝑃𝑟,τ(𝑆𝑖)

𝑟 𝜖𝑁

1

𝑟
 

2. egyenlet – Csattogási index meghatározása 

 

3. ábra - Példa a futási idő eloszlására egy csattogó (balra), illetve egy nem csattogó (jobbra) jelzés esetén. 

A 3. ábrán az x tengelyen egy folyamatváltozóhoz tartozó futási idők eloszlását ábrázoljuk, az 

y tengelyen pedig ezekhez a futási időkhöz tartozó mennyiséget. Látható, hogy leggyakrabban 

kisebb, mint 1 másodperc futási idő fordult elő a vizsgált folyamatváltozónál a tisztítás előtt. A 

jobb oldali ábrán informatív jelzések esetében láthatjuk a futási idők eloszlását. 

Azokat az azonos folyamatváltozóhoz tartozó alarmokat, amelyek frekvenciája nagyobb, mint 

3 alarm/perc, a gyakorlatban csattogó jelzésnek tekintik. Így meghatároztuk a vágási 

küszöbértékeket, mely ψ𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓 =
3

60
= 0.05 jelzés másodpercenként. Ezt a vágási 

küszöbértéket használtuk az adatbázis megtisztításához, oly módon, hogy az ∑ 𝑃𝑟,τ(𝑆𝑖)𝑟 𝜖𝑁
1

𝑟
 

összegzést a nagyobb r értékek felől kezdtük mindaddig, míg el nem értük az ψ𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓 értéket. 

Az ennél rövidebb alarm megjelenéseket típusonként elhagytuk, így definiálva egy alarm 
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típusra jellemző vágási küszöbértéket, mely a 4. ábrán látható a legrosszabb csattogási indexű 

alarmok esetében. 

 

4. ábra - A folyamatválzozók a csattogási index szerint sorbarendezve, a hozzájuk tartozó vágási küszöbérték (a jobb oldali 

tengelyen feltüntetve), valamint a csattogási index az alkalmazott tisztítás után 

Az 5. ábrán az x tengelyen az adott folyamatváltozó sorszámait ábrázolom, az y tengelyen 

pedig az adott folyamatváltozóhoz tartozó eltelt idő átlagát. Az ábrán jól körvonalazódik, hogy 

minél ritkább egy folyamatváltozó annál több a hozzá tartozó eltelt idő. A gyakran előforduló 

folyamatváltozókhoz pedig nagyon rövid idő tartozik. Azonban láthatunk az átlagostól nagyban 

eltérő viselkedésű folyamatváltozókat is, ezek potenciálisan hibás viselkedésűek, a bemutatott 

ábrázolás segítségével ezek a kiugró folyamatváltozók feltárhatók. 

 

5. ábra - Alarmok között eltelt idő az alarmok gyakorisága szerint 
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Az 6. ábrán látható, hogy hogyan alakultak a gyakori alarmok intenzitásai, a csattogó alarmok 

szűrése előtt és után. Az y tengelyen a „legintenzívebb” folyamatváltozók helyezkednek el, az 

x tengelyen pedig az idő múlását követhetjük figyelemmel. Az x tengelyen minden egyes vonal, 

egy 10 perces időablakot reprezentál. A különböző folyamatváltozók intenzitását, az adott 10 

perces időablakban a vonal színével reprezentálom. Az ábráról leolvasható, hogy a tisztítás 

előtt, a legaktívabb folyamatváltozók tíz percen belül akár harmincszor is előfordulhattak, ezzel 

szemben tisztítás után (azonos időszakaszt vizsgálva), egy folyamatváltozó egy tíz perces 

időablakban legfeljebb egyszer fordul elő. Az ipari adatok védelmében azonban sajnos a pontos 

értékeket, így a színskálához tartozó számadatokat nem tehettem közzé. 

 

 

2.4. Eseménysorok feltárása 

Az általam készített elemzés fontos eleme az eseménysorok meghatározása. A XES 

adatmodellben ezek az eseménysorok trace kulcsszóval szerepelnek. Kutatásom egyik 

legfontosabb eredménye, a különböző eseménysorozatok célirányos generálása, a feladat, 

illetve az elemzés szempontjai szerint generálhatunk összefüggő esemény sorozatokat. 

Amennyiben a hibák terjedését akarjuk nyomon követni egy hibaterjedési állandó 

bevezetésével generálhatunk olyan traceket, amelyek a potenciálisan egymást generáló 

hibajelzéseket tartalmazzák. Ha az operátori beavatkozások mikéntjére vagyunk kíváncsiak, az 

operátorok kognitív modellje alapján tárhatjuk fel a különböző traceket. Tehát a 

programcsomag segítségével a különböző esemény sorozatok célirányos időablakok 

6. ábra - Gyakori események tisztítás előtt és után 
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definiálásával generálhatóak. Az eredeti logfájlban nincsenek elkülönülő eseménysorozatok 

definiálva, ez pedig ellentmond a XES szabványnak.  

 

7. ábra - Példa egy célirányosan generált eseménysorra. 

A 7. ábrán az operátorok kognitív modellje alapján generált eseménysorozat egy absztrakciója 

látható. A 8. ábrán pedig az operátorok kognitív modellje. 

 

8. ábra - Az operátori kognitív modellje 
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3. Feltáró jellegű elemzés 

Ebben a fejezetben bemutatom, hogy a „tiszta” adatbázist milyen szempontok alapján 

elemeztem. Eszközt fejlesztettem a különböző folyamatváltozók intenzitásának vizsgálatára, 

ezeknek a hasonlóságára, fuzzy modellt generáltam, majd pedig az üzemben fentálló 

hierarchiarendszert vizsgáltam, általánosabb képet alkotva arról. 

3.1. Intenzitásábra 

Az események egy időben való követéséhez egy olyan eszköz kell, amely segítségével 

egy időben követhető minden esemény jól átlátható módon. Az eszköz egy megadott 

időintervallumot tetszőleges időablakokra oszt, majd minden egyes időablakban összegezi a 

különböző események gyakoriságát, majd ezeket a gyakoriságokat mintegy hőtérképként 

ábrázolja, színkódokkal ellátva az intenzitásokat, így első ránézésre is könnyen megállapítható, 

hogy az adott időintervallumban melyek voltak a problémás események. Ennek az eredménye 

a 6. ábrán látható. Ennek az eszköznek a használhatóságát sikeresen alkalmaztuk egy 

gépösszeszerelő üzem sorkiegyenlítési feladatánál. [16] 

3.2. Folyamatváltozók hasonlóságának vizsgálata 

Mint említettem a folyamatváltozók a nagyfokú integráltság hatására gyakran egymást 

generálják. Ezeket korelláló jelzéseknek nevezzük. Az általam fejlesztett eszköz segítségével 

meghatározható, hogy egy-egy folyamatváltozó milyen valószínűséggel következik be egy 

másik folyamatváltozóval egy időablakban. A korrelációs analízis procedúráját Nishiguchi és 

Takai (2010) dolgozták ki. A procedúra az egy időintervallumban különböző események 

együttes előfordulásán alapszik. [17] A time lag, vagyis a hasonló események bekövetkezése 

között eltelt idő miatt az időablakot ebben az esetben egy perc nagyságúra határoztuk meg. Az 

idősík hatvan másodperces időintervallumokra bontása után összeszámoljuk, hogy hány 

esemény tartozik a különböző folyamatváltozókhoz. Ebből egy távolsági mátrix állítható elő, 

amely egy olyan négyzetes mátrix, amelyről leolvasható két pár hasonlósága. Ehhez a 

hasonlóságvizsgálathoz ebben az esetben a Jaccard távolság meghatározása bizonyult a 

legeredményesebbnek. A Jaccard indexet a következőképpen számítjuk ki: 



Feltáró jellegű elemzés   

16 

 

𝐽(𝐴, 𝐵) =  
|𝐴 ∩ 𝐵|

|𝐴| + |𝐵| − |𝐴 ∩ 𝐵|
 

3. egyenlet – Jaccard index számítása 

Azonban a Jaccard távolság nem egy hasnolósági (similarity), hanem egy különbözőségi 

(dissimilarity) mérték, ezért minden Jaccard indexet ki kell vonnunk 1-ből.  

𝑑𝐽(𝐴, 𝐵) = 1 − 𝐽(𝐴, 𝐵) =
|𝐴 ∪ 𝐵| − |𝐴 ∩ 𝐵|

|𝐴 ∪ 𝐵|
 

4. egyenlet – Hasonlósági index számítása 

Így már a különböző folyamatváltozók hasonlóságát kapjuk meg. 

A 9. ábrán látható a különböző folyamatváltozók páronkénti hasonlósága. Az x és az y 

tengelyen is a különböző folyamatváltozók sorakoznak, a színkódról pedig leolvasható, hogy 

egy pár folyamatváltozó milyen valószínűséggel fordult elő együtt egy egy perces időablakban. 

Az átlóban szereplő folyamatváltozók egy valószínűséggel fordulnak elő egyszerre, mivel 

önmagával mindig egyszerre fordult elő. Leolvasható, hogy a leggyakrabban az 1840 és a 2043 

tagek fordultak elő egyszerre. 

 

9. ábra - Folyamatváltozók hasonlósága, minél sötétebb a szín, annál hasonlóbb. 
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3.3. A Fuzzy Miner algoritmus alkalmazása 

A legtöbb tradicionális folyamatbányászati algoritmus nagyon eredményes jól 

strukturált és gondosan megtervezett folyamatokban, azonban a gyakorlatban ritkán 

találkozunk ilyenekkel, többségében kevésbé jól strukturáltak. Ekkor a hagyományos 

folyamatbányászati algoritmusok kevésbé jól teljesítenek a feltárt modellek gyakran „spagetti” 

szerűek, átláthatatlanok, túlságosan részletesek. Ezek a modelek, bár helyesek, de a túl sok 

információ miatt nehéz megállapítani, hogy mi a fontos és mi kevésbé. A Fuzzy Miner 

algoritmus e probléma kezelésére nyújt hatékony megoldást. Segítségével a folyamatnak egy 

egyszerűsített jól átlátható modelljét tárhatjuk fel [18]. 

Esetünkben a csattogó, hibás jelzések szűrése ellenére is rengeteg esemény áll 

rendelkezésünkre, így a legtöbb folyamatbányászati algoritmus pl.: heuristic miner (amely az 

egyik legismertebb folyamatbányászati algoritmus), által feltárt modell átláthatatlan a lényegi 

információt nem tárja fel, ezért a különböző üzemeken, berendezéseken végbemenő folyamatot 

a Fuzzy Miner algoritmus segítségével tárhatjuk fel. A 10. ábrán látható egy Fuzzy Miner 

algoritmus által generált modell. A kék színnel jelzett 8 szögek a nagyon hasonló események 

klaszterezve vannak, ezeket kibonthatjuk, ahogyan az ábra jobb oldalán látható. Ezeknek a 

klasztereknek a további vizsgálata során feltártam, hogy ezekben a klaszterekben elhelyezkedő 

folyamatváltozók az esetek legnagyobb részében egy üzemrészben helyezkednek el. Ez a 

felismerés vezetett a folyamat hierarchikus elemzéséhez, amely a következő fejezetben kerül 

tárgyalásra. 

 

10. ábra - Fuzzy miner aloritmus által generált modell. 
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3.4. Hierarchikus elemzés 

A hasonlóság vizsgálatából adódóan arra a következtetésre jutottam, hogy a nagyon 

hasonló folyamatváltozók között valamilyen kapcsolat áll fent. Az adatbázisban nem voltak 

egyértelműen definiálva a különböző hierarchiaszintek, azonban közvetett módon, a különböző 

leírások segítségével, sikerült a folyamatváltozók nagy részét a megfelelő berendezésekhez 

kapcsolni, illetve a megfelelő üzemrészben elhelyezni. Így már rendelkezésemre állt egy 

hierarchiarendszer, amivel általánosabb képet is kaphatunk az üzem működéséről.  

A XES szabványban is megjelennek a különböző hierarchia szintek, mégpedig „resource” 

kiterjesztésként, így könnyedén hozzá tudtam rendelni a folyamatváltozókat a XES fájlban a 

különböző hierarchiaszintekhez. A PROM-ban több algoritmus is felhasználja, figyelembe 

veszi ezeket a hierarchia szinteket.  

A hierarchia szintek definiálásával újabb lehetőségek állnak rendelkezésünkre a PROM-ban. A 

11. ábrán az x tengely az idő múlását ábrázolja, az y tengelyen pedig a különböző 

folyamatváltozók sorakoznak. A pontok színei pedig a különböző üzemeket jelölik. Az elemzés 

jól mutatja, hogy vannak üzemek, melyek inkább a vizsgált időszak elején, míg vannak, 

amelyek a végén aktívabbak. Ez az üzemet behatóan ismerő mérnökök számára az üzemeltetési 

mintázat megváltozására utalhat. 

 

11. ábra –Események időbeni eloszlása, üzemek szerinti színkóddal ellátva. 
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A hierarchia bevezetésével azt is nyomon követhetjük, hogy egyik-másik időszakban mely 

üzemrész vagy berendezés volt a legproblémásabb, így a szakértők célirányosan fókuszálhatnak 

erre a problématerületre. 

A korábban bemutatott intenzitásábrát (9. ábra) nem csak folyamatváltozókra, hanem a 12. 

ábrán látható módon, a különböző üzemrészek intenzitásának vizsgálatára is használhatjuk, 

ezzel feltárva az adott időszakban legtöbb hibát produkáló üzemrészeket. 

 

12. ábra - Üzemrészek intenzitása 

A következő elemzési feladat PROM segítségével került megvalósításra, ebben az esetben arra 

voltam kíváncsi, hogy az egyes üzemrészek hogyan követik egymást, milyen kapcsolatban 

állnak, így potenciálisan, hogyan terjedhet egyik üzemből a másikba egy-egy hibajelzés. Ehhez 

a PROM program Social Network Miner pluginja kínált egyszerű és gyors megoldást. Ennek 

több fajtája létezik pl.: handover of work, working together, similar task. Ebben az esetben a 

handover of work, tehát a munka átadását reprezentáló plugin nyújtott megoldást. A handover 

of work nem csupán a közvetlenül egymást követő eseményeket állítja párba, hanem azokat is, 

amelyek indirekt módon függenek össze.  
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13. ábra – Különböző üzemrészek kapcsolata, egymáshoz való viszonyuk  

és a folyamatban betöltött szerepük 

A 13. ábrán a Social Network miner eredménye látható. Az ábrán a különböző üzemrészek 

láthatóak, illetve ezek kapcsolata. Az üzemrészek az ábrán minél kevésbé függenek össze, annál 

messzebb helyezkednek el egymástól, látható hogy mely üzemek függenek össze és melyek 

nem. A különböző üzemrészek mérete pedig attól függ, hogy mekkora szerepet játszanak a 

folyamatban. Az ábrán látható, hogy a 4-es 8-as és 16-os üzemrészek igen közel helyezkednek 

el egymáshoz képest. Ezek a következő üzemrészek: koksztartályok, fáklya üzem és 

segédrendszerek. Ezek pl.: az energia ellátásban vesznek részt (csőkemence). A fáklyaüzem – 

koksztartályok, amelyek jellegzetes tovaterjedések lehetnek valóban, mint fő műveleti egység 

és az üzemzavarkor jelentkező fáklyázás. Tehát általánosságban elmondható, hogy a fő 

műveleti egységek, mint kolonnák tényleg jól elkülönülő egységek, de az összekapcsolódottak 

esetében a jelzések terjedése is látszik. De igazán szoros összefonódások, csak a 

segédrendszerekkel jönnek létre, amik így nem alkotnak önálló műveleti egységet. Ezen 

összekapcsolt rendszerek kulcsszereppel bírhatnak a hibák továbbterjedésében, így 

biztonságtechnikai szempontból kritikus fontosságú a szabályzási és reteszrendszerük 

tervezése. 
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4. Összefoglalás 

A modern termelői rendszerek egyre integráltabbak, a folyamatirányító rendszerek 

képesek figyelmeztetéseket és vészjelzéseket küldeni, amelyekre az operátoroknak a különböző 

kockázatokat mérlegelve reagálniuk kell. A nagyfokú integráció hatására az operátoroknak 

hatalmas mennyiségű jelzés közül kell rövid idő alatt reagálniuk. Tekintettel arra, hogy a 

jelenlegi folyamatirányító rendszerek nem rendelkeznek a jelzések szűrésére és kontextusba 

helyezésére alkalmas eszközökkel, olyan alarm menedzsment rendszerek fejlesztésére van 

szükség, melyek alkalmasak a folyamatirányító rendszerek napló fáljai és a szakértői ismeretek 

alapján e feladatok ellátására. Dolgozatomban e megoldások kialakításához szükséges 

folyamatbányászaton alapuló módszertant dolgoztam ki. A csattogó és nem informatív 

jelzéssorozatok szűrésére alkalmas módszert implementáltam. A naplófájlokat célirányosan 

eseménysorozatokba rendeztem. Felismertem, hogy az eseménysorokat az elemzés célja, a 

technológia időállandói, azaz a hibaterjedés feltételezett dinamikája és az operátorok kognitív 

modellje alapján célszerű kialakítani. Egy XES (eXtensible Event Stream) adatmodell alapján 

olyan módszert dolgoztam ki, amely alkalmas az események naplófájljának folyamat-releváns 

való információkkal való kiegészítésére, lehetővé téve a technológia hierarchiaszintjei szerinti 

eseményelemzést [19]. Munkánk az operátori akciók célirányos vizsgálatával, az operátorok 

munkájának minősítésére alkalmas mutatószámok fejlesztésével kívánjuk folytatni, mely irány 

az előzetes eredményeink alapján [20] lehetővé teszi, hogy a létrehozott eszközt ne csupán az 

alarmok hangolásában, hanem az operátorok képzésében, a hatékonyüzemeltetési stratégiák 

azonosításában is alkalmazzuk. 
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A folyamatbányászat manapság egy olyan kutatási terület, amely egyre hasznosabb 

rejtett információk feltárását biztosítja az ipar számára. A hatékony információkinyerés 

lényege a feladathoz és adatokhoz leginkább illeszkedő folyamatbányászati eszközök 

alkalmazásában rejlik. A jelenlegi probléma az, hogy nem áll rendelkezésre olyan 

univerzális megoldás, amely segítségével a selejtképződést időben és térben nyomon 

lehetne követni és lehetővé tenné mértékének csökkentését. 

A probléma megoldásához olyan módszereket dolgoztam ki, amelyek alkalmazásával 

egy termelési folyamatot többféle szemszögből is elemezni lehet. A módszereket 

szoftveresen is megvalósítottam és valós termelési adatokon is teszteltem. 

A létrehozott módszerek a selejtes termékek időbeli és térbeli eloszlásán és 

csoportosításán alapulnak. A különböző szempontok szerint összesített értékeken további 

számításokat is végez. 

A módszereket egy automatizált tekercsgyártó és összeszerelő gépsor folyamati és 

mérési adataira alkalmaztam. Az adatok eredetileg különböző fájlokban vannak eltárolva, 

ezért felhasználásuk előtt szükséges volt azok átalakítása és adatbázisba rendezése is.  

A módszereket alkalmazó szoftver használatával átfogó képet lehet kapni a termelési 

folyamat alakulásáról, valamint a generált kimutatásokból következtetést lehet levonni a 

termelőeszközök állapotára és a hibák lehetséges forráspontjára vonatkozóan is. Az 

eredmények lehetővé teszik a hatékonyabb karbantartás tervezését, az állási idő 

csökkentését és a termelésre fordított idő növelését, így a selejtszám csökkenthetővé válik. 

 

 

Kulcsszavak: folyamatbányászat, naplófájl, hibadiagnosztika, selejtszám csökkentés 
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1 Bevezetés 

A gyártási folyamatok folyamatos teljesítménynövelésének vágya olyan régi, mint maga 

a gyártás. Ennek biztosításához használhatjuk a gyártási folyamatokból származó adatok 

elemzését. A folyamati adatok hatékony elemzéséhez a folyamatbányászati eszközök nyújtanak 

segítséget. 

A folyamatbányászat manapság egy olyan kutatási terület, amely egyre hasznosabb rejtett 

információk feltárását biztosítja az ipar [1], az egészségügy [2, 3], az oktatás stb. területek 

számára. A folyamatbányászat jól felismerhető értékes eszköz az eseményfolyamatokon 

alapuló folyamatok hatékonyságának megfigyelésére és diagnosztizálására. 

Hong folyamatbányászaton alapuló keretrendszert javasol a gyártási folyamatok 

teljesítményelemzéséhez. A tanulmányában szereplő javaslat négy dolgot emel ki: 1. olyan 

módszert javasol, amely kiterjeszti a gyártási folyamat eseménynaplóját a gyártási 

információkkal, azaz költséggel, minőséggel; 2. a gyártási információk, azaz a költség, a 

minőség és a folyamatmodell elemzése; 3. különböző meglévő folyamatbányászati technikák 

kihasználása és új megközelítések kifejlesztése a gyártási költségek elemzésére és 

előrejelzésére; 4. a minőségi jelentés elkészítése a gyártási folyamathoz. [4] 

Aals és társai egy olyan folyamatbányászati módszert írtak le, amely az út- és vízi 

infrastruktúra építését és karbantartást tárja fel. Számos folyamatbányászati technikát 

alkalmazva elemezték a különböző alvállalkozók és szállítók által küldött számlák feldolgozási 

folyamatát. Az elemzést három különböző perspektívából végezték: 1. a folyamat 

perspektívájából, 2. a szervezet perspektívájából, és 3. az eset perspektívájából. [5] 

A gördülőcsapágyak a legtöbb mechanikus berendezés kulcselemei; ezért a hibáik 

diagnosztikája nagyon fontos a prediktív karbantartásban. Unal és társai tanulmányában a 

gördülőcsapágyak hibadiagnosztizálásához osztályozással végzett akusztikus elemzést 

alkalmaznak. A módszerük, mivel nagy teljesítménnyel rendelkeznek a különböző terhelési 

feltételekkel és sebességekkel rendelkező többszörösen hibás forgatókönyvek osztályozásában, 

könnyen megvalósítható és alkalmazható valós élethelyzetekben bármely forgó gép 

gördülőcsapágyainak akár kezdeti hibáinak felismerésére és osztályozására. [6] 

He és társai felismerték, hogy a hatékony hibakeresési technikák segíthetnek a félvezető 

gyártóknak a törmelék csökkentésében, a berendezések rendelkezésre állásának növelésében és 

a tesztlapok használatának csökkentésében. A hagyományos, egyváltozós statisztikai 

folyamatvezérlő grafikonokat már régóta használják a hibák észlelésére. A közelmúltban 

többváltozós statisztikai hibamegállapítási módszerek, mint például a főkomponens-elemzés 

(PCA) alapú módszerek egyre nagyobb érdeklődést mutattak a félvezetőgyártó iparban. 

Azonban a félvezető folyamatok egyedi jellemzői, mint például a legtöbb szakaszos folyamatok 

megfigyelhetősége, a termékkeverékből származó multimodális kötegeltávolítások és a változó 

időtartamú folyamati lépések, némi nehézséget okoztak a PCA-alapú módszereknek. 

Kidolgoztak egy k-legközelebbi szomszédos szabályt (FD-kNN) használó hibamegoldási 

módszert. Mivel a hibajelző a hibákat általában nem azonosította és jellemezte, ebben a cikkben 

a hagyományos kNN algoritmust úgy alakították ki, hogy csak normál működési adatokra van 

szükség. [7] 

Az általam vizsgálandó folyamati adatok esetében a hibák azonosítva és jellemezve 

vannak, így nincs szükség osztályozó algoritmus alkalmazására. A rendelkezésre álló log 

fájlokat megvizsgálva első lépésként a fájlok közötti kapcsolatok feltárására volt szükség. A 

kinyert információk alapján felépítettem egy adatbázis modellt, majd a modell alapján 

létrehoztam az adatbázist. Második lépésben az interjúk során gyűjtött információk alapján 

elkészítettem a termelési folyamat Petri háló modelljét. Összefésültem a folyamati modellt és a 

log fájlok tartalmát, így képet kaptam arról, hogy az egyes adatok mikor, hol és milyen 

sorrendben keletkeznek a gyártás során. Feltártam a folyamat kritikus elemeit és ezek alapján 
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megterveztem, hogy milyen elemzések végezhetők el elsősorban abból a célból, hogy a gyártás 

során keletkező selejtszám csökkenthető legyen. Az elemzéshez használt módszerek 

megvalósításaként létrehozásra került egy olyan szoftver, amely az adatbázissal együttműködve 

automatikusan elvégzi a kívánt elemzéseket. Az eredményt a kiválasztott megrendelésre 

táblázatos és grafikonos kimutatások formájában prezentálja a felhasználó számára. 

Son és társai kifejlesztettek egy gyártási végrehajtási rendszert, amelyet több 

folyamatbányászati technikával elemeznek. Ez a rendszer nyomon követi a gyártási folyamat 

eseményeit, és automatikusan fogadja a folyamatorientált információkat. A folyamat-

mérnökséget segíti abban, hogy jobb döntést hozzanak a gyártás során. [8] 

Munkám során fontos volt a gyártási folyamatból származó adatok tisztítása, amelyhez 

alapot szolgáltatott Aggarwal könyve. A szerző ír a szenzoradatok tisztításáról, gyűjtéséről, 

kezeléséről, bányászatáról és feldolgozásáról. Bemutat alkalmazás-specifikus példákat, pl.: 

egészségügyi alkalmazások. A könyv idősoros adatokkal foglalkozik. [9] Az általam vizsgált 

adatok is idősoros adatoknak tekinthetők, mivel bizonyos időközönként kapunk új mérési 

adatot. Azonban fennáll az az alapvető különbség, hogy az általános szenzormérések esetében 

mindig ugyanaz a mérés tárgya, míg az általam vizsgálandó esetekben mindig egy másik termék 

kerül mérésre. Az általános szenzoradatokra használt elemzések így nem alkalmazhatóak a saját 

esetemben. 

Jansen webes keresések tranzakciós log adatainak feldolgozásával foglalkozott. A 

feldolgozáshoz három szakaszból álló módszertant vázolt fel. A módszertan elemei a gyűjtés, 

az előkészítés és az elemzés. Mivel számomra az elemzendő log fájlok adottak, így a cikkből 

az adatelőkészítési és az elemzési fázis volt elsődleges. Az adatelőkészítés során arra 

összpontosít, hogy a tranzakciós log adatok relációs adatbázisba legyenek töltve, minden rekord 

elsődleges kulcsot kapjon, valamint az adatok tisztításra és az általános interakciós mutatók 

kiszámolásra kerüljenek (ami az elemzés alapját képezi). Az adatelemzés során három gyakori 

web tranzakciós log elemzési szintre fókuszál: term, query és session. [10] Számomra fontos 

információ volt, hogy milyen módszerrel lehet log adatokat felkészíteni vizsgálatra és milyen 

eszközökkel lehet az adatokat vizsgálni. 

Az előrejelzéshez, elemzéshez általam használt log fájlok adatainak többsége gépi látás 

használatával készült. A gépi látás (Machine vision) olyan technológiáknak és eljárásoknak az 

összefoglaló neve, amelyek lehetővé teszik a digitális képalapú automatizált vizsgálatok 

használatát ipari környezetben. A vizsgálatok eredményét gyártási folyamat irányításra, 

minőségellenőrzésre és robot koordinálási feladatokra használják [11]. A témához 

kapcsolódóan elsősorban olyan cikkek lelhetők fel, amelyek a képfeldolgozás javításával 

foglalkoznak, pl.: objektumok osztályozása és felügyelt tanulás [12], robosztus főkomponens 

elemzés [13], de a kimeneti értékek mélyrehatóbb elemzésével nem. Azt nézik, hogy az értékek 

jeleznek-e eltérést, esetleg még azt, hogy milyen fokú az az eltérés, de az adatokat ezt követően 

további elemzésre már nem használják fel.  

Salfner számítógépes rendszerek hibáinak előrejelzésével foglakozott. A publikációban a 

hasonló események előrejelzése (SEP = Similar Events Prediction) kerül összehasonlításra két 

másik jól ismert online hiba előrejelzési technikával. Az az alapvető feltételezés a SEP mögött, 

hogy a szoftverben jelenlevő függőségek miatt speciális minták előzik meg a hibák 

felbukkanását. Ahhoz, hogy kiderítsék, hogy mik ezek a speciális minták, olyan rögzített 

adatokat használnak fel, amelyek kiegészítő információkat tartalmaznak ott, ahol hiba lépett fel. 

[14] A tanulmány csak általánosságban foglalkozik a hiba előrejelzéssel. A saját esetemben 

több típusú hiba is előfordulhat, ezért fontos a hibák lehetséges okainak és helyeinek a 

meghatározása is.  

Rostami és mások felülvizsgálták a feldolgozóiparban lévő minőségértékeléshez az 

adatbányászati alkalmazásokat. Ez a vizsgálat átfogó képet nyújt a szakirodalom különböző 

nézőpontokból történő elemzéséről. Mint például az adatbányászati koncepciók, adatok elő 
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feldolgozása, adatbányászati alkalmazások használata minden minőségi feladathoz, SVM 

(támogató vektor gép) előkészítéshez és alkalmazási eredményekhez. [15] 

Az általam vizsgált gépsor működését és a termékek minőségét sok külső és belső tényező 

befolyásolja, amiről csak akkor lehetne hatékony előrejelzést készíteni, ha rendelkezésre 

állnának megfelelő minőségű példák korábbi esetekre. Akkor tekinthető megfelelőnek egy 

példa, amikor ismert, hogy mikor és milyen kimenetű (pozitív, negatív vagy semleges) külső 

hatások érték a gépsort és ezek milyen mértékben befolyásolták a selejtarány alakulását. Az én 

esetemben az egyik fájl típus a külső hatásokról tartalmaz információkat (karbantartások, 

alapanyagok feltöltése), a többi fájltípus pedig a gépsor működéséről (amiből képet lehet kapni 

a termelés alakulásáról, tehát a beavatkozások hatásáról). 

A munkám célja olyan folyamatbányászati módszerek megalkotása volt, amelyek 

segítségével a selejtképződést időben és térben nyomon lehet követni. A nyomon követhetőség 

lehetővé teszi a hibaforráspontok gyorsabb és pontosabb detektálását és megszüntetését, így a 

selejtek száma és az állási idő csökkenthető. A módszerek alkalmazásával egy termelési 

folyamatot többféle szemszögből is lehet vizsgálni. A több nézőpontú elemzésekre azért van 

szükség, mert bizonyos rejtett információk csak így nyerhetők ki. A módszereket szoftveresen 

is megvalósítottam és valós termelési adatokon is teszteltem. 

Az „Adatfeldolgozás” fejezetben bemutatom a gyártási folyamatot és a kézhez kapott log 

fájlokat, majd kifejtem a gyártási adatok elemzéséhez szükséges adatbázis létrehozási menetét. 

A „Módszerek” fejezetben az adatok vizsgálatához kidolgozott módszereket ismertetem, majd 

a „Módszerek megvalósítása és alkalmazása valós adatokon” fejezetben megmutatom, hogy 

valós adatokat használva azok milyen eredményt produkálnak az általam megalkotott 

alkalmazáson belül. Végül a „Módszerek alkalmazása más adatokon” fejezetben felvázolom, 

hogy hogyan lehet ugyanezeket a módszereket más adatokon is alkalmazni. 
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2 Adatfeldolgozás 

2.1 A szükséges információk begyűjtése 

2.1.1 A gyártási folyamat feltérképezése 

A gyártási folyamatot két gépsor valósítja meg: egy tekercsgyártó és egy összeszerelő 

gépsor. Az összeszerelő gépsornak összesen 8 állomása van és a 4. állomáson kapcsolódik a 

tekercsgyártó gépsorhoz. A termék összeszerelése az 1. állomástól a 6. állomásig tart. Az utolsó 

két állomáson már csak minőség-ellenőrzés történik. A készterméket a 7. állomáson 

elektromossági, a 8. állomáson optikai vizsgálatnak vetik alá. A gyártási folyamatnak 

elkészítettem az egyszerűsített Petri háló modelljét, amely a 1. ábrán látható. 

 
1. ábra: A gyártási folyamat Petri háló modellje 

Az 1. állomáson a PCB bekerül a folyamatba. A PCB-k rázóasztalra öntve kerülnek bele 

magába a gépbe. Egy folyamaton belül a gép felvesz egyet, majd a kiválasztott PCB-vel 

dolgozik tovább. Itt történik egy pozícióvizsgálási, egy tisztítási és egy áthelyezési művelet, 

amelyek előkészítik a PCB-t a felhasználásra. 

A 2. állomáson a vasmag és a kétoldalas vezetőragasztó kerül be a folyamatba. A gépbe 

egy vasmagokkal teli tálca kerül behelyezésre, amelyben a vasmagok sorokba és oszlopokba 

rendezve helyezkednek el. Egy folyamaton belül a gép felvesz egyet, majd a kiválasztott 

vasmaggal dolgozik tovább. A kétoldalas vezetőragasztó tekercsként van betöltve a gépbe. Egy 

folyamaton belül a gép egy kétoldalas vezetőragasztó padot használ fel. A vasmagra lefut egy 

tisztítási és egy pozicionálási művelet. Ezután a kétoldalas vezetőragasztó pozíciója kerül 

vizsgálatra. Ha a gép mindent rendben talál, akkor a vasmagot rányomja a kétoldalas 

ragasztópadra, majd ráhelyezi a PCB-re. Ha a gép a vasmagot hibásnak ítéli meg, akkor azt még 

a felhasználás előtt eldobja az állomás piros selejtgyűjtő dobozába és új vasmagot vesz fel. 

A 3. állomáson ragasztó kerül diszpenzelésre a félkész termék megadott pozícióira. 

A tekercselő gépsornál a huzal bekerül a folyamatba és a gép tekercset készít belőle. A 

huzal huzaltekercsként van betöltve a gépbe. Egy folyamaton belül a gép ebből vág le 

meghatározott hosszú darabot és használja fel a tekercs elkészítéséhez. A lehulló 

huzaldarabokat külön erre a feladatra kijelölt porszívó szívja fel. Ha a gép a tekercset hibásnak 

ítéli meg, akkor azt még az összeszerelő gépsor 4. állomásán történő átadás előtt eldobja, és új 

tekercset vesz fel. A hibás tekercsek selejtgyűjtő dobozkába kerülnek eldobásra. 

A 4. állomáson a tekercselőgép által készített tekercs kerül be a folyamatba. Ha a gép a 

tekercset hibásnak ítéli meg, akkor azt még felhasználás előtt eldobja az állomás piros 
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selejtgyűjtő dobozába és új tekercset vesz fel. A gép aktivátort juttat a félkész termék 

vasmagjára, majd behelyezi a tekercset. Az aktivátor használata azért szükséges, mert a 

ragasztó szilárdulási ideje függ a hőmérséklettől és a levegő páratartalmától. Az aktivátor 

felgyorsítja a szilárdulási folyamatot. 

Az 5. állomás nem kontrollált folyamat, amely két lépésből áll. Első lépésben előre 

meghatározott súllyal benyomja a tekercset a vasmagba. Második lépésben lándzsával beállítja, 

pozícionálja a tekercs kezdő és befejező szálát. 

A 6. állomáson történik a darab hegesztése. 

A 7. állomáson történik a késztermék elektromos vizsgálata. A 7. állomás előtt detektált 

hibás termékek itt kerülnek eldobásra az állomás piros selejtgyűjtő dobozába. Végez egy AC 

(váltóáram) feszültségmérést, amely 1. lépésben induktivitást és jósági tényezőt mér target 

(fémtárcsa) nélkül, majd 2. lépésben leméri ugyanezt targettel. Az AC mérések részletes 

eredményét a Task0 fájlok tartalmazzák. Mér még tekercs soros ellenállást, vasmag ellenállást, 

majd izolációs vizsgálatot végez. Az izolációs vizsgálat során azt nézi, hogy a vasmag 

elektromos kapcsolatban van-e a tekerccsel (itt az a jó, ha nincs kapcsolat). Az előbb említett 

mérések részletes eredményét a Task1 fájlok tartalmazzák. 

A 8. állomáson történik a késztermékek optikai vizsgálata. A vizsgálat után a jó termékek 

tálcára, a 7. vagy a 8. állomáson detektált hibás termékek pedig külön selejttálcára kerülnek 

elhelyezésre. 

2.1.2 A rendelkezésre álló log fájlok vizsgálata 

Egy automatizált tekercsgyártó és összeszerelő gépsor működéséről és a gépsoron 

elvégzett karbantartásokról állt rendelkezésre 6 különböző típusú naplófájl. Mindegyik fájl 

kiterjesztése csv (az adattagok pontosvesszővel vannak elválasztva egymástól), amelyeket a 2. 

ábrán látható módon két nagy csoportba volt célszerű osztani: automatikusan generált fájlok és 

manuálisan kitöltött fájlok. Ezeket a fájlokat különböző rendszerek generálják. A nyilak a fájlok 

közötti logikai kapcsolatot jelzik. 

 
2. ábra: A rendelkezésre álló fájlok csoportosítása 

A termelési folyamatot két rendszer valósítja meg: Tekercsgyártó rendszer és 

Összeszerelő rendszer. Az Elektromossági vizsgálatot végző rendszer minőségellenőrzési 

feladatot lát el az összeszerelő gépsor egyik állomásán. A Hiba- és javítási adatgyűjtő rendszer 

független a termelési folyamattól.  

A Komplett fájlok minden termékre vonatkozóan tartalmazzák az állomásonként mérhető 

legfontosabb folyamati adatokat, ezért a termelési folyamat vizsgálata szempontjából a 

legfontosabb információforrás. A Task fájlok a termékeken elvégzett elektromos mérési 
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vizsgálatok során mért értékek megengedett határértékeit és az elvégzett mérések eredményeit 

tartalmazzák. A ListOfPlatine fájlok minden felhasznált PCB-re (nyomtatott áramköri lapra), a 

ListOfSpulen fájlok pedig minden legyártott tekercsre vonatkozóan tartalmazzák a mérhető 

folyamati adatokat. 

Az automatikusan generált fájlok tartalmának vizsgálata során az adattagokat 

fájltípusonként táblázatba foglaltam és minden adattaghoz magyarázatot is fűztem. A Komplett 

fájlok esetében a táblázatot még tovább bontottam állomásokra, azon belül kameramérésekre. 

Ezt követően vizsgáltam a különböző fájlok adatainak kapcsolatát is egymással. 

2.2 Az információk közötti kapcsolatok feltárása 

A fájlok adatainak egymás közötti kapcsolatának feltárása 

A fájlok felépítését követően vizsgáltam azok kapcsolatát is egymással. Ennek 

eredményeként létrehoztam egy részletes ábrát. (A teljes ábra túl méretes, ezért azt itt nem 

szerepeltetem.) A kinyert információ segítséget nyújtott a későbbiekben az adatbázis 

létrehozásában. 

A termelési adatok keletkezési pontjának azonosítása a termelési folyamatban 

Hogy jobban megértsem a log fájlok tartalmát és a termelési folyamat alakulását, 

összefésültem a kettőt. Készült egy olyan részletes folyamatábra, amelynek minden egyes 

pontjához hozzákötöttem, hogy annál a műveletvégzésnél milyen adatok kerülnek (vagy 

kerülhetnek) rögzítésre a Komplett fájlban. A folyamatábra a selejteldobásokat és a 

hibaeseteket is magába foglalja. (A teljes folyamat túl méretes, ezért azt itt nem szerepeltetem.) 

2.3 Az adatbázis létrehozása 

Az ugyanolyan típusú fájlokat idősorrendbe rendeztem, majd összefűztem azokat. Az 

adatok feldolgozásra alkalmas állapotba hozásához az alábbi lépések voltak szükségesek: 

1. Létrehoztam az adatmodellt, az adatbázis sémát, majd a séma alapján magát az adatbázist.  

2. Az adatokat a MySQL számára érthető formába alakítottam.  

3. Az adatokat beimportáltam az adatbázisba. 

4. Létrehoztam az összekapcsoló táblát. 

A 3. ábrán a végső adatbázis modell látható. 

Adatbázis séma létrehozása 

Az adatok adatbázisba töltését az adatbázis séma létrehozásával kezdtem meg. Minden 

egyes fájltípushoz egy-egy táblát hoztam létre és minden egyes sorbéli értéknek egy-egy 

oszlopot. A fájlok adatait tároló táblák elsődleges kulcsa egy automatikusan generált növekvő 

egészek számsora. 

Az attribútum neveket egyedivé és egyértelművé alakítottam, mivel a fájlokban azonos 

nevű oszlopok is szerepelnek. Az eredeti oszlopnevekben pontot használtak elválasztó 

karakternek, de mivel azok használata nem javasolt az adattáblák attribútum neveiben, így 

inkább „_” (aláhúzás) karaktert használtam elválasztó karakterként. 

Az adatok konvertálása 

Az adatok nagy része módosításra szorult. Minden adatot a MySQL számára is érthetővé 

kellett alakítanom, hogy a későbbiekben bármely adattal dolgozhassak. 

A fájlokban a dátumidőket tároló oszlopok „T”-t tartalmaznak a dátum és az idő értékek 

között, amelyek a MySQL számára nem értelmezhetők. Ebből fakadóan mindegyik dátumidő 

értékben kicseréltem a „T” (nagy t betű) karaktert „ ” (space/szóköz) karakterre. (Pl.: „2016-

11-02T06:39:33.265” értékből „2016-11-02 06:39:33.265” érték lett.) 
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A Komplett fájlokon kívül minden fájlban szerepelnek dátum és idő párok egymás mellett 

külön oszlopban. Ez nem probléma a MySQL számára, de logikusabb és egyszerűbb egy 

oszlopban tárolni az említett két összetartozó értéket, mint külön-külön. Ebből az okból 

kifolyólag minden összetartozó dátum és idő értékpárt összefűztem egy értékké. (Pl.: 

„2016.11.03” és „01:45:05.406” értékekből „2016.11.03 01:45:05.406” érték lett.) 

Némelyik fájl „.” (pont) karaktert, némelyik „,” (vessző) karaktert alkalmaz tizedesjegy-

elválasztó karakterként. A MySQL számára a pont karakter jelenti a tizedes elválasztó jelet, 

ezért arra kellett egységesíteni. Ebből adódóan mindegyik tizedes tört tizedesvesszőjét 

tizedespontra cseréltem. (Pl.: -45,88 értékből -45.88 érték lett.) 

Az adatok feltöltése 

Az adatok feltöltése a „MySQL for Excel” Excel bővítmény segítségével történt meg. A 

bővítmény lehetővé teszi Excel fájlokban tárolt adatok importálását MySQL adatbázisba. A 

használata során több probléma is felmerült, de ezeket sikerült megfelelően orvosolnom. 

Az összekapcsolótábla létrehozása 

Létrehoztam egy Connector nevű összekötő (vagy összekapcsoló) táblát is, amelyben az 

összetartozó tábla rekordok azonosítója van egymás mellé rendelve rekordonként. A tábla 

feltöltéséhez MySQL utasítások megtervezésére és futtatására volt szükség. 
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3. ábra: Az adatbázis modell  
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3 Módszerek 

A folyamati adatok megfelelő elemzéséhez új módszerek kidolgozására volt szükség. 

Olyan módszereket dolgoztam ki, amelyek hasonló jellegű, de más gyártási folyamatról készült 

adatokra is alkalmazhatóak. Ebben a fejezetben az általam kidolgozott módszerek használati 

kritériumait és működését mutatom be részletesen. 

3.1 A módszerek alkalmazásához szükséges kritériumok 

 A termelési folyamatban összesen n féle termelőeszköz vesz részt. 

 Az i. termelőeszköz összesen k darab szerszámot használ és ezek közül valamennyi részt 

vesz a gyártásban. 

 Az i. termelőeszköz szerszámainak kihasználtsága (normál esetben) azonos arányú. Tehát 

mind a k darab i. termelőeszköz által használt szerszám közel azonos mennyiségű termék 

gyártásában vesz részt. 

 1 db termék legyártásában termelőeszközönként pontosan 1 db szerszám vehet részt. 

 Mindegyik termék esetében rögzítve van, hogy pontosan mely szerszámokkal lett legyártva. 

 Összesen w db hibabesorolás van és mindegyik termékhez pontosan csak 1 db hibabesorolás 

tartozik. A teljesség érdekében a jó termékek is kapnak megjelölést, amely a hiba hiányát 

jelzi. 

 A hibabesorolásokat az előfordulási helyük szerint s db csoportba lehet osztani. Mindegyik 

hibabesorolás pontosan egy csoportba tartozik. 

3.2 A módszerek bemutatásához használt matematikai jelölések 

 𝑀 ≔ {𝑀𝑖 | 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛} 

o 𝑀: a vizsgálható termelőeszközök halmaza 

o 𝑀𝑖: az i. termelőeszköz szerszámainak halmaza 

o 𝑛: a termelőeszközök száma 

 𝑀𝑖 ≔ {𝑚𝑖𝑗
 | 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘𝑖} 

o 𝑚𝑖𝑗
: az i. termelőeszköz szerszámainak halmazából a j. szerszám 

o 𝑘𝑖: az i. termelőeszköz szerszámainak száma 

 𝑃 ≔ {𝑝𝑖 | 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑞} 

o 𝑃: a legyártott termékek halmaza 

o 𝑝𝑖: az i. termék 

o 𝑞: a legyártott termékek száma 

 𝐹 ≔ {𝑓𝑖 | 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑤} 

o 𝐹: a hibabesorolások halmaza 

o 𝑓𝑖: az i. hibabesorolás 

o 𝑤: a hibabesorolások száma 

 𝐻 ≔ {𝐻𝑖 | 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑠} 

o 𝐻: az előfordulási hely szerint csoportosított hibabesorolások halmaza 

o 𝐻𝑖: az i. helyen előforduló hibabesorolások halmaza 

o 𝑠: a helyek száma 

 𝐻𝑖 ≔ {𝑓𝑙  | 𝑓𝑙 ∈ 𝐹} 

o 𝑓𝑙: az l. hibabesorolás (a hibabesorolások halmazából) 

o ⋃ 𝐻𝑖
𝑠
𝑖=1 = 𝐹  minden hibabesorolás beletartozik egy csoportba 

o ∀𝐻𝑖 ∩ 𝐻𝑗 = ∅, 𝑎ℎ𝑜𝑙 𝑖 ≠ 𝑗  minden hibabesorolás csak egy csoportba tartozik 

 𝑞 = 𝑞𝑔 + 𝑞𝑓 

o 𝑞: a legyártott termékek száma 

o 𝑞𝑔: azon legyártott termékek száma, amelyeket a rendszer jónak ítélt meg 
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o 𝑞𝑓: azon legyártott termékek száma, amelyeket a rendszer hibásnak ítélt meg 

 𝑞𝑓 = 𝑞𝑓1
+ 𝑞𝑓2

+ ⋯ + 𝑞𝑓𝑤
= ∑ 𝑞𝑓𝑖

𝑤
𝑖=1  

o 𝑞𝑓𝑖
: azon hibásnak jelölt termékek száma, amelyek i indexszel jelölt hibabesorolást 

kaptak 

3.3 A módszerek bemutatása 

A termelési adatok vizsgálatához több módszer is használható, annak függvényében, 

hogy milyen szempontok szerint szeretnénk elemezni azokat. A módszereket a továbbiakban B, 

C, stb. betűkkel jelöltem. Az A pontban kifejtett lépés végrehajtása bármely módszer 

alkalmazása esetén szükséges. A B módszer csak térben, a C, D és E módszerek csak időben 

és az F módszer térben és időben is figyeli a termelési folyamatot.  

A. Közös vonás a módszerekben 

A módszerek közös vonása, hogy meg kell adni azt az időtávot, amelyen belül vizsgálni 

szeretnénk a termelési folyamatot. Az időtáv megadása történhet kezdő és befejező időpont 

kiválasztásával, és/vagy egy speciális időtávot azonosító kód megadásával (amennyiben ilyen 

rendelkezésre áll az adatok között). Egy speciális időtáv általában egy megrendelés 

teljesítéséhez fűződő gyártás idejét foglalja magába (a teljesítés kezdésének és befejezésének 

időpontját). 

Algoritmus: 

1. A vizsgálni kívánt időtáv meghatározása:  

 értékadás a kezdő időpontot (start_time) és a befejező időpontot (end_time) tartalmazó 

változóknak, ÉS/VAGY 

 értékadás a speciális időtávot azonosító kódot tartalmazó változónak (order_nr). 

B. A hibás termékek hibabesorolás szerinti eloszlása egy termelőeszköz szerszámai között 

A módszer célja támogatni a tömeges hibajelenséget okozó forráspontok detektálási 

folyamatát. A módszer egy vizsgálaton belül csak egy termelőeszközhöz kapcsolódó adatokkal 

foglalkozik. A hibaforráspontok észlelési esélyeinek növelése érdekében minden 

termelőeszközre vonatkozóan (amelyről megfelelő adat áll rendelkezésre) ajánlott az ebben a 

pontban definiált módszer elvégzése. A gyártás során bármely termelőeszköz bármely 

szerszáma például meghibásodhat, elállítódhat, vagy bekoszosodhat, ezért fontos minden 

termelőeszközre vonatkozó adat vizsgálata. Több fajta vizsgálat esetén az összeegyeztethetőség 

szempontjából fontos az azonos időtáv használata. 

Algoritmus:  
1. Az A pontban leírt lépés végrehajtása. 

2. A vizsgálatba bevonni kívánt termelőeszköz kiválasztása (i). 

3. A vizsgálathoz szükséges adatok betöltése: 

 az adott termelőeszköz szerszámainak listája (𝑀𝑖) 

 a lehetséges hibabesorolások listája (F) 

 a legyártott termékek listája (𝑃) 

4. Az eredménytábla (result_table) létrehozása és lenullázása: 

for tool_index from 1 to k do 

 for error_index from 1 to w do 

  result_table[Mi[tool_index]][F[error_index]] = 0 

 end for 

end for 
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Jelölések: 

 k: az i. termelőeszköz szerszámainak száma 

 tool_index: az i. termelőeszköz szerszámát azonosító futóindex 

 Mi: az i. termelőeszköz szerszámainak azonosítóit tartalmazó tömb (𝑀𝑖) 

 Mi[tool_index]: a termelőeszköz tool_index által azonosított szerszáma (𝑚𝑖𝑡𝑜𝑜𝑙_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥
) 

 w: a lehetséges hibabesorolások száma 

 error_index: a hibabesorolást azonosító futóindex 

 F: a lehetséges hibabesorolásokat tartalmazó tömb (𝐹) 

 F[error_index]: az error_index által azonosított hibabesorolás (𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥) 

 result_table: az eredménytábla 

Az eredménytábla az összegzett hibák számát fogja mutatni az adott típusú termelőeszköz 

által használt szerszámokra és a lehetséges hibabesorolásokra lebontva. A tábla sorfejlécei 

a szerszámok azonosítószámát tartalmazza, az oszlopfejlécei pedig a hibatípusokat. Egy 

sor és egy oszlop metszetében a megadott időintervallumban az adott szerszám 

használatával gyártott és az adott típusú hibával megjelölt termékek összegzett száma fog 

szerepelni. 

5. Az eredménytábla feltöltése: 

for prod_index from 1 to q do 

 p_time = P[prod_index][prod_finish_time] 

 if p_time ≥ start_time and p_time ≤ end_time 

  tool = P[prod_index][tool_nr] 

  error = P[prod_index][error_type] 

  if (error != good) 

   result_table[tool][error] += 1 

  else 
   good_count[tool] += 1 

  end if 

 end if 

end for 

Jelölések: 

 P: a legyártott termékeket és azok adatait tartalmazó táblázat (𝑃) 

 prod_index: a terméket azonosító futóindex 

 P[prod_index]: a prod_index által azonosított termék (𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥) 

 P[prod_index][prod_finish_time]: a prod_index által azonosított termék gyártási 

időpontja (amikor elkészült a termék) 

 P[prod_index][tool_nr]: a prod_index által azonosított termék gyártásában részt vett 

szerszám (amely 𝑀𝑖 eleme) 

 P[prod_index][error_type]: a prod_index által azonosított termék hibamegjelölése 

(amely 𝐹 eleme) 

 good: a jó termék megjelölést tartalmazó konstans változó 

 good_count: olyan tömb, amely szerszámonként nyilvántartja a jó termékek számát 

Az algoritmus a megadott időintervallumban készült termékeket vizsgálja egyesével. Az 

egyes szerszámokhoz kigyűjti, hogy az egyes hibatípusok hányszor fordultak elő azoknál a 

termékeknél, amelyek gyártásában az adott szerszám vett részt. Az algoritmus 

szerszámonként a jó termékek számát is kigyűjti, amely az eredmény reprezentálásakor 

felhasználható a jó és hibás termékek számának összehasonlításához. 

A végső eredményt táblázatos és grafikonos formában is meg lehet jeleníteni. 
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Az eredmény értelmezése: Ha a szerszámok között a hibaeloszlás azonos vagy közel azonos 

arányú, akkor a hiba forrása feltehetően egy másik termelőeszköz szerszáma vagy maga az 

alapanyag. Ha a hibaeloszlás nagyon különböző arányú, akkor a hiba forrása feltehetően a 

legnagyobb arányszámmal rendelkező szerszám. Ez esetben ajánlott karbantartás elvégzése az 

adott szerszámon.  

A módszer gyengesége: A módszer gyengesége, hogy csak sok hiba esetén tud segítséget 

nyújtani a hibaforrás detektálásához. Ha sok a szerszám, valamint a lehetséges hibabesorolás 

és kevés a hibás termék, akkor a hibák nagy valószínűséggel nem egy helyre fognak 

koncentrálódni, így nem lehet kideríteni a hibaforrás pontos helyét. Ilyen esetben további 

vizsgálatok szükségesek. 

C. A legyártott termékek számának és összetételének alakulása a termelés folyamán 

A módszer célja, hogy az adatok leszűkítésével és előfeldolgozásával megkönnyítse a 

termelési folyamat vizsgálatát. Ez a módszer a kiindulóalapja a D és az E pontban tárgyalt 

módszereknek. A termelés során kis időegységek alatt nagy mennyiségű termék kerül 

legyártásra, amelyekről rengeteg adatot rögzítenek. A folyamat átfogó vizsgálatához nincs 

szükség minden adatra és a folyamat ezredmásodpercre pontos nyomon követésére sem. 

Célszerű az adat mennyiségét és összetételét optimalizálni, az adatokat a további 

feldolgozásokhoz megfelelő formába hozni. 

Algoritmus: 

1. Az A pontban leírt lépés végrehajtása. 

2. Értékadás a vizsgálatok között eltelt idő hosszát (interval_len) tartalmazó változónak. 

3. A legyártott termékek listájának (𝑃) betöltése. 

4. A vizsgálati eredményeknek táblázat (exam_res_table) létrehozása és lenullázása: 

exam_time = start_time + interval_len 

do 

 exam_res_table[exam_time][good] = 0 

 exam_res_table[exam_time][faulty] = 0 

 exam_time += interval_len 

while exam_time ≤ end_time 

Az eredménytábla a vizsgálati időpontok között legyártott jó (good) és rossz (faulty) 

termékek számát fogja mutatni. Tehát az x. vizsgálat sorában az x-1. és az x. vizsgálat 

időpontja között elkészült termékek száma fog szerepelni minősítésük alapján 2 csoportra 

osztva. 

5. A vizsgálati eredményeket tároló táblázat feltöltése: 

exam_time = start_time + interval_len 

for prod_index from 1 to q do 

 p_time = P[prod_index][prod_finish_time] 

 if p_time ≥ start_time and p_time ≤ end_time 

 while p_time ˃ exam_time 

  exam_time += interval_len 

 end while 

 if (P[prod_index][error_type] != good) 

  exam_res_table[exam_time][faulty] += 1 

 else 
  exam_res_table[exam_time][good] += 1 

 end if 

end if 

end for 
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Az algoritmus egyesével végighalad a legyártott termékeken és a gyártási időpontjuk 

alapján besorolja őket a megfelelő helyre. Ha az éppen vizsgált termék gyártási időpontja 

nagyobb az aktuális vizsgálati időpontnál (azaz a termék gyártása az aktuális vizsgálat után 

fejeződött be), akkor az algoritmus tovább lép a legközelebbi következő vizsgálati 

időponthoz, majd azt hasonlítja össze a termék gyártási időpontjával. Az algoritmus addig 

lépeget előre az időben, amíg az aktuális vizsgálati időpont nagyobb vagy egyenlő nem lesz 

a termék gyártási időpontjával (azaz a termék gyártása még a vizsgálat előtt vagy éppen a 

vizsgálatkor fejeződött be). Ekkor a termék az aktuális vizsgálati időponthoz kerül 

besorolásra. Az algoritmus az időpontokon belül a termékeket a hibabesorolásuk alapján 

még további csoportokra osztja: jó és rossz termékekre. 

Az algoritmus használatának fontos feltétele, hogy a termékek a gyártásuk befejezésének 

időpontja alapján legyenek növekvő sorrendbe rendezve. 

D. Leállások a termelés folyamán 

A módszer célja a hosszabb leállások láthatóvá tétele, hogy evvel elősegítse a gyártási 

folyamat hatékonyságának javítását. A leállás olyan időszakasz, amelyen belül a termelési 

folyamat szünetelt: a gyártósor nem készített egyetlen új terméket sem (se jót, se rosszat), a 

gépsor állt. A hosszabb leállások a vállalat számára komolyabb erőforrás veszteséget, 

időveszteséget és pénzügyi veszteséget is jelenthetnek. Fontos azok mihamarabbi észlelése és 

okuk megszüntetése, hogy a gyártási folyamat tovább működhessen. A módszer kiinduló alapja 

a C pontban tárgyalt módszer, így az algoritmusa annak a folytatása. 

Algoritmus: 

1. A C pontban leírt lépések végrehajtása. 

2. Az állási idők tárolásához tömb (outage_array) létrehozása. 

A tömb hosszának meg kell egyeznie a vizsgálati eredmények tárolására használt táblázat 

(exam_res_table) sorainak számával és a vizsgálatok közötti időköz hosszának 

(interval_len) is változatlannak kell lennie. 

3. Az állási időket tároló tömb feltöltése: 

exam_time = start_time + interval_len 

do  

 total = exam_res_table[exam_time][good] + exam_res_table[exam_time][faulty] 

 if total == 0 

  outage_array[exam_time] = 1 

 else if total > 0 

  outage_array[exam_time] = 0 

 end if 

 exam_time += interval_len 

while exam_time ≤ end_time 

Az algoritmus minden egyes vizsgálati időpontban megnézi az összesen legyártott termékek 

számát. Ha a legyártott termékek száma 0, akkor leállás volt: az aktuális és az előző 

vizsgálati időpont között eltelt időt állási időnek könyveli el („1” értéket rögzít). Ha a 

termékek száma nagyobb, mint 0, akkor folyt a gyártás: az aktuális és az előző vizsgálati 

időpont között eltelt időt gyártási időnek könyveli el („0” értéket rögzít). 

A végső eredményt grafikonos formában ajánlott megjeleníteni. 

E. Selejtarány változás a termelés folyamán 

A módszer célja a megadott időintervallumon belüli selejtarány változás nyomon 

követhetővé tétele, hogy evvel elősegítse a gyártási folyamat hatékonyságának javítását. A 

módszer kiinduló alapja a C pontban tárgyalt módszer, így az algoritmusa annak a folytatása. 
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Algoritmus: 

1. A C pontban leírt lépések végrehajtása. 

2. A selejtarány változás tárolásához tömb (rejection_rate_array) létrehozása.  

A tömb hosszának meg kell egyeznie a vizsgálati eredmények tárolására használt táblázat 

(exam_res_table) sorainak számával és a vizsgálatok közötti időköz hosszának 

(interval_len) is változatlannak kell lennie. 

3. A selejtarány változást tároló tömb feltöltése: 
 

sum_good_products = 0 

sum_faulty_products = 0 

rr = 0 

exam_time = start_time + interval_len 

do  

 good_products = exam_res_table[exam_time][good] 

 faulty_products = exam_res_table[exam_time][faulty] 

 if good_products != 0 or faulty_products != 0 

  sum_good_products += good_products 

  sum_faulty_products += faulty_products  

  rr = (sum_faulty_products / (sum_good_products + sum_faulty_products)) * 100 

 end if 

 rejection_rate_array[exam_time] = rr 

 exam_time += interval_len 

while exam_time ≤ end_time 

Az algoritmus minden egyes vizsgálati időpontban kiszámolja az aktuális selejtarányt (rr). 

Az aktuális selejtarány számolása az alábbi képlet alapján történik: 

𝑅𝑅𝑘 =
∑ 𝑞𝑓𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑞𝑖
𝑘
𝑖=1

∙ 100 =
∑ 𝑞𝑓𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑞𝑓𝑖

𝑘
𝑖=1 + ∑ 𝑞𝑔𝑖

𝑘
𝑖=1

∙ 100,   1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 

𝑅𝑅0 = 0, 𝑞0 = 𝑞𝑓0
= 𝑞𝑔0

= 0 

Ahol 

 n: a vizsgálatok száma, 

 k: az aktuális vizsgálati időpontot azonosító index, 

 i: a vizsgálati időpontot azonosító futóindex, 

 𝑅𝑅𝑘: a selejtarány a k. vizsgálati időpontban,  

 𝑞𝑓𝑖
: az i-1. és az i. vizsgálati időpont között legyártott hibás termékek száma,  

 𝑞𝑔𝑖
: az i-1. és az i. vizsgálati időpont között legyártott jó termékek száma, 

 𝑞𝑖: az i-1. és az i. vizsgálati időpont között legyártott termékek száma. 

A 0. időpont a gyártási folyamat kezdetét jelöli. Ekkor még nincsen semmilyen legyártott 

termék sem (se jó, se rossz), így a legyártott termékek száma és a selejtarány értéke is 0. 

Az algoritmus csak akkor végez számítást az aktuális vizsgálati időpontra vonatkozóan, ha 

az előző vizsgálati időponthoz képest változás történhetett a selejtarányban. Akkor lehet 

változás, ha folyt a termelés és van(nak) új termék(ek). Ha állt a termelés, akkor nincsen új 

termék, így a selejtarány változatlan.  

A végső eredményt grafikonos formában ajánlott megjeleníteni. 

F. A hibás termékek eloszlásának alakulása a termelés folyamán 

A módszer célja támogatni a tömeges hibajelenséget okozó forráspontok detektálási 

folyamatát. A módszer használatával leszűkíthető a lehetséges hibaforrások halmaza és egyúttal 

láthatóvá válik a legyártott hibás termékek időbeli és helybeli eloszlása a termelési folyamat 

során.  
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Algoritmus: 

1. Az A pontban leírt lépés végrehajtása. 

2. Értékadás a vizsgálatok között eltelt idő hosszát (interval_len) tartalmazó változónak. 

3. A vizsgálathoz szükséges adatok betöltése: 

 a legyártott termékek listája (𝑃) 

 a lehetséges hibabesorolások listája (F) előfordulási hely szerint csoportosítva (𝐻) 

4. A vizsgálati eredmények tárolásához táblázat (error_location_table) létrehozása és 

lenullázása: 

exam_time = start_time + interval_len 

do 

 for location_index from 1 to s 

  error_location_table[exam_time][H[location_index][name]] = 0 

 end for 

 exam_time += interval_len 

while exam_time ≤ end_time 

Jelölések: 

 location_index: a helyet azonosító futóindex 

 s: a helyek száma 

 H: a helyeket és a hozzájuk besorolt hibakódokat tartalmazó objektum 

 H[location_index][name]: a location_index által azonosított hely neve 

 error_location_table: az eredménytábla 

Az eredménytábla a termelés kezdő időpontja és a vizsgálati időpontok között legyártott 

rossz termékek összegzett számát fogja mutatni hiba előfordulási hely szerint csoportosítva. 

Tehát az x. vizsgálat sorában a 0. és az x. vizsgálat időpontja között elkészült hibás termékek 

száma fog szerepelni. 

5. A különböző helyeken előfordult hibás termékek aktuális összegzett számának tárolásához 

tömb (sum_error_location_array) létrehozása és lenullázása: 

for location_index from 1 to s 

 sum_error_location_array[H[location_index][name]] = 0 

end for 

6. A vizsgálati eredményeket tároló táblázat feltöltése: 

exam_time = start_time + interval_len 

for prod_index from 1 to q do 

 error = P[prod_index][error_type] 

 p_time = P[prod_index][prod_finish_time] 

 if error != good and p_time ≥ start_time and p_time ≤ end_time 

  while p_time ˃ exam_time do 

   for location_index from 1 to s 

    error_location_table[exam_time][H[location_index][name]] =  

sum_error_location_array[H[location_index][name]] 

   end for 

   exam_time += interval_len 

  end while 

  sum_error_location_array[findLocationOfError(error)] += 1 

 end if 

end for 

A findLocationOfError olyan függvény, amely megkeresi a bemenő paraméterként 

megadott hibakódhoz tartozó helyet és visszatérési értékként átadja. 
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Az algoritmus a helyenként összegzett hibás termékek aktuális számát a 

sum_error_location_array tömbben tárolja, a vizsgálati időpontokhoz tartozó helyenként 

összegzett hibás termékek számát pedig az error_location_table táblában. Az aktuális 

vizsgálati időponthoz az értékek a tömbből a táblába csak akkor kerülnek beírásra, amikor 

az aktuális vizsgálati időponthoz már nem talál több hibás terméket. 

Az algoritmus egyesével végighalad a legyártott termékeken és a gyártási időpontjuk, 

valamint a hibakódjuk alapján besorolja őket a megfelelő helyre. Mivel a hibaforráspontok 

felfedezése a cél, így csak a hibás termékekkel foglalkozik. Ha az éppen vizsgált termék 

gyártási időpontja nagyobb az aktuális vizsgálati időpontnál (azaz a termék gyártása az 

aktuális vizsgálat után fejeződött be), akkor az algoritmus rögzíti az eredménytáblába 

(error_location_table) az aktuális vizsgálati időponthoz tartozó összes értéket, majd tovább 

lép a legközelebbi következő vizsgálati időponthoz. Az algoritmus addig lépeget előre az 

időben, amíg az aktuális vizsgálati időpont nagyobb vagy egyenlő nem lesz a termék 

gyártási időpontjával (azaz a termék gyártása még a vizsgálat előtt vagy éppen a 

vizsgálatkor fejeződött be). Amennyiben az említett feltétel teljesül, akkor a tömbben 

(sum_error_location_array) a vizsgált termék hibahelyénél növeli eggyel az értéket. 

Az algoritmus használatának fontos feltétele, hogy a termékek a gyártásuk befejezésének 

időpontja alapján legyenek növekvő sorrendbe rendezve. 

A végső eredményt grafikonos formában ajánlott megjeleníteni. 
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4 Módszerek megvalósítása és alkalmazása valós adatokon 

4.1 A módszerek kritériumainak teljesülése a vizsgált adatokon 

A termelési folyamatban összesen n féle termelőeszköz vesz részt. A saját esetemben 

összesen 3 termelőeszköz került vizsgálat alá: a termékeket tartó és mozgató eszköz, a 

tekercseket készítő eszköz és a kész tekercseket átemelő eszköz. 

Az i. termelőeszköz összesen k darab szerszámot használ és ezek közül valamennyi részt 

vesz a gyártásban. Az i. termelőeszköz szerszámainak kihasználtsága (normál esetben) azonos 

arányú. Tehát mind a k darab i. termelőeszköz által használt szerszám közel azonos mennyiségű 

termék gyártásában vesz részt. A termékeket tartó és mozgató eszköz 8 db fészekkel 

rendelkezik. Egy fészek egy termék „ülőhelye”, amelyben a gyártás során utazik állomásról 

állomásra, míg ki nem kerül a folyamatból. Tehát a gépsor (normál esetben) párhuzamosan 8 

terméken dolgozik. A tekercseket készítő eszköz a termelés során 24 db dornit használhat 

egyidejűleg. Egy dorni (tekercselőszerszám) a tekercselő gépsor által használt szerszám a 

tekercsek elkészítéséhez. A dornik kivehetők és cserélhetők, így az aktuálisan használt dornik 

halmazának elemeinek száma és összetétele is változhat egy termelés során (Pl.: ha egy 

meghibásodottat vagy csak kivesznek vagy ki is cserélnek egy jóra). Terméktípusonként 

összesen 28 db dorni van (24 db eredeti + 4 db csere) és a gépbe csak ezek közül kerülhet be 

dorni. Mivel a dornik körbe haladnak és rendre sorban kerülnek használatba, így (normál 

esetben) a gépbe behelyezett összes dorni egyenlő arányban vesz részt a gyártásban. A kész 

tekercseket átemelő gép összesen 2 db tekercsátvevő megfogót használ. Egy tekercsátvevő a 

4. állomáson veszi át a tekercseket a tekercselő gépsortól és az összeszerelő gépsorra helyezi. 

A gép párhuzamosan használja a két átvevőt, így (normál) esetben a kihasználtságuk is azonos 

arányú. 

1 db termék legyártásában termelőeszközönként pontosan 1 db szerszám vehet részt. A 

gyártási folyamat zavartalan működése és a log fájlok szerkezete is megköveteli a feltétel 

teljesülését. A logfájlokban soronként egy oszlopba csak egy érték kerülhet, így nem lehetséges, 

hogy egy termék egy adott műveleti pontjához ugyanazon termelőeszköz több 

szerszámmegjelölése is hozzátartozzon. Abban az esetben, ha géphiba miatt az adott műveleti 

pontban ugyanaz a termelőeszköz több szerszáma is elvégzi ugyanazt a műveletet ugyanazon a 

terméken, akkor a log fájlban a termékhez ugyanazon tulajdonsághoz több érték kerül rögzítésre. 

Az adatok feldolgozásakor a sor rossznak lesz elkönyvelve (mivel eltér a szabványtól), így nem 

kerül be az adatbázisba és a vizsgálatok részét sem képezi. 

Mindegyik termék esetében rögzítve van, hogy pontosan mely szerszámokkal lett 

legyártva. A logfájlok szerkezete megköveteli a feltétel teljesülését. Abban az esetben, ha 

szoftverhiba miatt egy oszlopba egyáltalán nem kerül érték vagy a halmazon kívüli hibás érték 

kerül rögzítésre, a sor hiányosnak, illetve hibásnak lesz ítélve a feldolgozás során, (az előző 

bekezdésben leírtakhoz hasonlóan) az adatok nem fognak bekerülni az adatbázisba és a 

vizsgálatok részét sem fogják képezni. Csak abban az esetben elfogadott a hiányos érték, ha a 

terméket a rendszer már megjelölte hibásnak, amikor az megérkezett a művelet elvégzési 

pontjához. A rendszer ugyanis a hibásnak ítélt termékeken nem végez semmilyen gyártási 

műveletet sem, csak tovább utaztatja azokat a következő selejteldobási pontig. 

Összesen w db hibabesorolás van és mindegyik termékhez pontosan csak 1 db 

hibabesorolás tartozik. A teljesség érdekében a jó termékek is kapnak megjelölést, amely a hiba 

hiányát jelzi. Összesen 24 féle megjelölés van használatban, amiből 23 db hibabesorolás és 1 

db jó terméket megjelölő kód. A gyártási adatokat rögzítő rendszer minden termékhez pontosan 

egy kódot rendel. (Ha semmilyen kód sem tartozik a termékhez, akkor a sor hiányos és nem 

kerül be az adatbázisba.) A jó termékek „0” jelölést kapnak, a hibás termékek pedig egy 

háromjegyű számot. Az első számjegy a hibafelmerülés helyét (állomás sorszámát) jelöli. Pl.: 

A 405-ös hibakód jelentése: a 4. állomáson a 2-es kamera szerint a ragasztási pont nem jó. 
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A hibabesorolásokat az előfordulási helyük szerint s db csoportba lehet osztani. 

Mindegyik hibabesorolás pontosan egy csoportba tartozik. A hibabesorolásokat az állomások 

szerint lehet 8 db csoportba osztani. Az állomások az összeszerelő gépsor fizikai részét képezik, 

amelyből összesen 8 db van és mindegyik egy speciális feladatot tölt be a termelési folyamatban. 

Egy hibamegjelölés első számjegye a hiba előfordulási helyét jelöli (annak az állomásnak a 

sorszámát, ahol az adott hiba detektálása történik), így mindegyiket pontosan csak egy 

csoportba lehet besorolni. 

4.2 A módszerek alkalmazásának eredményei, következtetések 

A módszerek teszteléséhez és a rejtett információk megjelenítéséhez készítettem egy 

számítógépes alkalmazást. Az alkalmazás lehetővé teszi az adatbázisában már rögzített, 

befejezett termelési folyamatok kimeneti adatainak vizsgálatát, valamint lehetőséget nyújt új 

adatok fájlokból adatbázisba töltésére. Az adatok folyamatbányászati szempontból való 

elemzését és az adatállomány bővítését két külön komponens valósítja meg. A dolgozatomban 

a módszereket megvalósító, elemző komponenst (a továbbiakban egyszerűen alkalmazás) 

működését mutatom be az alábbiakban. 

Az alkalmazás használatával az adatokból rejtett információkat tudunk feltárni, 

amelyeket táblázatos és grafikonos megjelenítési formában mutathatunk be a folyamatmérnök 

számára. A megjelenített adatok átláthatóvá teszik a gyártási folyamat alakulását, 

összehasonlíthatóvá válik a folyamat a folyamati modellel. Következtetéseket lehet levonni a 

folyamat során felmerült hibák lehetséges forrására és az erőforrások állapotára vonatkozóan. 

Az alkalmazás minden indításkor automatikusan előkészíti az adatbázisban eltárolt 

adatokat az elemzések elvégzéséhez. Ez a folyamat gyorsabb számítógépen néhány másodperc, 

de lassabb gépek esetén is kevesebb, mint egy perc alatt megtörténik. Az előkészítést követően 

csak 1-2 másodpercbe telik egy-egy időintervallumhoz tartozó adatok vizsgálata és az 

eredmények grafikus prezentálásának elkészítése. 

Az alkalmazásban dátum és időpont megadása helyett megrendelési azonosítók 

kiválasztására van lehetőség, mivel azok mindegyike egyértelműen azonosít egy gyártási 

ciklust. A gyártási ciklus alatt olyan időszak értendő, ahol (optimális esetben) folyamatosan 

megy ugyanazon típusú termékeknek a gyártása. Egyszerre csak egy gyártási ciklus lehet 

folyamatban, és csak akkor kezdődhet a következő, ha a korábbi befejeződött. A ciklusok 

általában majdnem egy napig tartanak és közel egy óra szünetet tartanak közöttük. Tehát a 

megrendelési azonosítók egymást nem fedő és maximálisan körülbelül 23 óra hosszú 

időszakaszokat határoznak meg. 

Az alkalmazás grafikus felületén oldalak vannak, amelyek különböző vizsgálatok 

eredményeit foglalják magukba. Az alábbi oldalak érhetők el: 

 Áttekintés: az általános termelési adatok mellett a termelési folyamat alakulását is 

megmutatja; 

 Állomások: a hibás termékek alakulását mutatja meg állomásonként különböző nézetből; 

 Fészkek: a jó és a hibás termékek fészkek közötti eloszlását mutatja meg, amelyből 

következtetni lehet az egyes fészkek állapotára; 

 Dornik: a jó és a hibás termékek, valamint a hibás tekercsek dornik közötti megoszlását 

mutatja meg, amelyből következtetni lehet az egyes dornik állapotára; 

 Tekercsátvevők: a hibás termékek, valamint a tekercsátvételi hibák tekercsátvevők 

közötti megoszlását mutatja meg, amelyből következtetni lehet a két tekercsátvevő 

állapotára. 
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4.2.1 Áttekintés 

Az „Áttekintés” oldal a termelési folyamatról és annak alakulásáról nyújt átfogó képet. 

Az oldal képernyőképe megtekinthető az 1. Mellékletben. A megjelenő információkból kiderül, 

hogy a termelés során mennyi és milyen típusú hiba fordult elő. Továbbá látható, hogy mikor 

és milyen hosszan voltak szünetek, leállások. 

 
4. ábra: „A jó és hibás termékek száma óránként a termelés során” diagram 

„A jó és hibás termékek száma óránként a termelés során” oszlopdiagram a legyártott jó 

és hibás termékek számát mutatja órákra lebontva. A diagramhoz szükséges információt a C. 

módszer (A legyártott termékek számának és összetételének alakulása a termelés folyamán) 

alkalmazásával nyeri ki a program. A vizsgálatok közötti időköz hossza 1 órára lett állítva. A 

zöld színű oszlopok a jó és a piros színű oszlopok a hibás termékek számát jelölik. Egy oszlopra 

kattintva megjelenik az arra vonatkozó összes adat: jó vagy hibás termékek mennyiségét 

ábrázolja, milyen időtartam alatt gyártották le azt a termékmennyiséget és maga a 

termékmennyiség. A diagramról a képernyőkép részlet a 4. ábrán látható. 

 
5. ábra: „A selejtarány alakulása a termelés során” diagram 
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 „A selejtarány alakulása a termelés során” vonaldiagram percekre lebontva mutatja a 

selejtarány és a leállások alakulását a termelés során. A diagramhoz szükséges információt az 

E. módszer (Selejtarány változás a termelés folyamán) és a D. módszer (Leállások a termelés 

folyamán) alkalmazásával nyeri ki a program. A vizsgálatok közötti időköz hossza 1 percre lett 

állítva. A diagramról 2 képernyőkép részlet (normál és nagyított) látható az 5. ábrán. A 

selejtarány az összesen legyártott hibás termékek számának és az összesen legyártott termékek 

számának hányadosa. Szürke háttérrel azok a percek vannak megjelölve, amikor nem jött le új 

termék a gépsorról. Ha a szürke háttér szélesebb (tehát több mint néhány percig tartott), akkor 

valószínűleg leállás volt a termelési folyamatban. A vonaldiagramra kattintva megjelennek az 

adott vizsgálati pontra vonatkozó adatok: a vizsgálati időpont és a pontos selejtarány 

százalékban kifejezve. Lehetőség van a diagram nagyítására és átméretezésére is, így az apróbb 

változások is nyomon követhetőek. 

A 4. ábrán és az 5. ábrán is jól látható, hogy 16 óra és 17 óra között egyáltalán nem folyt 

termelés. 17 óra és 18 óra között is csak nagyon csekély mennyiségű termék került legyártásra, 

amin belül is több volt a hibás termék, mint a jó termék. A hosszabb leállások a vállalat számára 

komoly erőforrásveszteséget is jelenthetnek, ezért fontos azok mihamarabbi orvoslása. 

4.2.2 Állomások 

Az „Állomások” oldal a hibás termékek alakulását mutatja állomásokra bontva különböző 

időnézetből. Az oldal képernyőképe megtekinthető a 2. Mellékletben. Az „Áttekintő” oldalhoz 

képest mélyebb betekintést nyerünk a termelési folyamatba. Itt például már az is látható, hogy 

melyik állomáson mikor milyen ütemben nőtt az összesen legyártott hibás termékek száma. 

 
6. ábra: „A hibás termékek összegzett száma állomásonként a termelés során” diagram 

„A hibás termékek összegzett száma állomásonként a termelés során” vonaldiagram a 

hibás termékek összegzett számát mutatja állomásonként az idő függvényében. A diagramhoz 

szükséges információt az F. módszer (A hibás termékek eloszlásának alakulása a termelés 

folyamán) és a D. módszer (Leállások a termelés folyamán) alkalmazásával nyeri ki a program. 

A vizsgálatok közötti időköz hossza 1 percre lett állítva. A diagramról 2 képernyőkép részlet 
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(normál és nagyított) látható a 6. ábrán. Bármely vonaldiagramra kattintva megjelennek az adott 

vizsgálati pontra és állomásra vonatkozó adatok: az állomás neve, a vizsgálati időpont és az 

összes hiba előfordulás. A vonal formája sokat elárulhat az állomás állapotáról. Lehetőség van 

a diagram nagyítására és átméretezésére is, így az apróbb változások is nyomon követhetőek. 

Ha egy állomáson sok a hibás termék, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a hiba 

forrása az adott állomáson van. Ilyenkor három lehetséges eset állhat fenn:  

1) Az állomás ellenőrzőeszköze hibás: Az ottani mérőeszköz valamelyike hibásan mér, 

ezért sorozatosan tévesen hibásnak nyilvánít jó termékeket is. 

2) Az állomás műveletvégző eszköze hibás: Az ottani gyártási művelet sorozatosan rosszul 

kerül elvégzésre, ami károsítja több termék minőségét is. Az ottani ellenőrzőeszköz 

észleli, hogy a termékek hibásak, és annak rendje szerint hibásnak nyilvánítja az adott 

termékeket. 

3) A termék hibás: A termék hibás, mert az egyik részegysége, alapanyaga hibás. A termék 

vizsgált része vagy eleve hibás volt, vagy egy korábbi állomáson vált hibássá. A lényeg 

az, hogy csak az ottani állomás ellenőrző eszköze észleli a hibát.  

A három lehetséges eset közül csak az első kettő esetben van a hiba tényleges forrása az adott 

állomáson. A harmadik esetben a hiba forrása viszont máshonnan ered. Az állomáson levő 

eszközök okozta hiba detektálása nehéz. A minél jobb következtetések levonása érdekében 

javasolt előbb a többi elemzés elvégzése. Ha a többi kimutatásból nem lehet egyértelműen 

kikövetkeztetni a hibák lehetséges forrását, csak akkor valószínűsíthető, hogy az adott 

állomáson van a hiba. 

A 6. ábrán látható, hogy a 8. állomásra jutó hibás termékek száma 3 óránként a hosszabb 

leállás előtt 100 darabbal nőtt, utána már csak 10 darabbal. A leállás során karbantartási 

munkálatot is végezhettek, amely megszűntette az említett állomáson a hiba fő forráspontját. 

Ugyanakkor a 7. állomáson a leállás előtt lassabb, utána pedig gyorsabb ütemben nőtt a hibás 

termékek száma. A 7. állomáson történik a termékek elektromossági vizsgálata. A leállás során 

tehát olyan esemény is történt, amely rontotta a továbbiakban legyártott termékek 

elektromosság-vezetői képességét. 

4.2.3 Fészkek 

A „Fészkek” oldal az egyes fészkekre jutó termékek vizsgálati időintervallum elejétől a 

végéig összegzett számát mutatja táblázatos és grafikonos formában. Az oldal képernyőképe 

megtekinthető a 3. Mellékletben. A kimutatásokhoz szükséges információt a B. módszer (A 

hibás termékek hibabesorolás szerinti eloszlása egy termelőeszköz szerszámai között) 

alkalmazásával nyeri ki a program. 

 „A hibás és jó termékek összegzett száma fészkenként a termelés végén” sávdiagram a 

termelésvégi összegzett jó és hibás termékek számát mutatja fészkekre lebontva. A zöld színű 

sávok azon jó termékek számát jelölik, amelyek az adott fészekben jutottak el az utolsó 

állomásra. A piros színű sávok azon hibás termékek számát jelölik, amelyek az adott fészekben 

voltak, amikor a rendszer által hibásnak lettek nyilvánítva. Egy sávra kattintva megjelenik az 

arra vonatkozó összes adat: jó vagy hibás termékek mennyiségét ábrázolja, a fészek sorszáma 

és a legyártott termékmennyiség pontos száma. A diagramról a képernyőkép részlet a 7. ábrán 

látható. 

„A hibás termékek összegzett száma fészkenként és hibakódonként a termelés végén” 

táblázat a termelésvégi összegzett hibás termékek számát mutatja fészkekre és hibakódokra 

lebontva. A táblázat sorai fészkenként, az oszlopai pedig a lehetséges hibakódonként 

tartalmazzák a hibás termékek számát. Az oszlop és a sor metszete az adott fészekben, az adott 

hibakóddal hibásnak nyilvánított termékek száma. A táblázatról a képernyőkép részlet a 8. 

ábrán látható. Egy érték fölé mozdítva az egeret magyarázat jelenik meg, amely segíti a 

megértést. Például, ha az 1. fészek és 207-es hibakód metszetére visszük az egeret (az ábrán ott 
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a 105-ös szám szerepel), akkor a következő szöveg jelenik meg egy kis szövegbuborékban: 

„Azon PCB-k összegzett száma, amelyeket a rendszer a 2. állomáson, az adott fészekben, a 

207-es hibakóddal hibásnak nyilvánított”. 

 
7. ábra: „A hibás és jó termékek összegzett száma fészkenként a termelés végén” diagram 

 
8. ábra: „A hibás termékek összegzett száma fészkenként és hibakódonként a termelés végén” táblázat 

Ezzel az elemzéstípussal könnyen kiszűrhető, hogy melyik fészek igényel tisztítást vagy 

egyéb karbantartási munkálatot. Ha egy hibakód lényegesen többet fordul elő egy adott 

fészeknél, mint a többinél, akkor a hiba forrása nagyeséllyel az adott fészek. A fészkek 

vizsgálata fontos, mivel bármely ellenőrzési fázisban lehetséges az az eset, hogy a mérési 

eredmények nem a termék, hanem a fészek állapota miatt lesznek rosszak. Tehát fennállhat 

olyan állapot, hogy a jó termékeket a rendszer sorra nyilvánítja hibásnak, mert a kamera nem 

tudta rendesen felismerni a termékeket a rossz állapotú fészek miatt. 

A 7. ábrán látható, hogy a 7-es fészeknél lényegesen többször fordult elő valamilyen hiba, 

mint a többi fészeknél. A 8. ábrán a táblázatból már az is kiderül, hogy ennek a látványos 

különbségnek a fő okozója a 801-es hibakód (a 8. állomáson a 2-es kamera mérési hibát jelzett). 

A hibakód a termelési folyamat során összesen 209-szer, a 7-es fészeknél pedig 186-szor fordult 

elő. Tehát a rendszer 89%-ban a 7-es fészeknél detektálta az említett hibát. A 7. ábrán, a 

sávdiagramon még az 1-es fészeknél is látható a többi hat fészektől való nagyobb fokú eltérés. 

A táblázatból leolvasható, hogy a 207-es hibakód (a 2. állomáson a PCB mérés nem volt 

rendben) az 1-es fészeknél lényegesen többször jelentkezett. A hibakód a termelési folyamat 

során összesen 129-szer, az 1-es fészeknél pedig 105-ször fordult elő. Tehát a rendszer 81%-

ban az 1-es fészeknél detektálta az említett hibát. Mindkét esetben az arányszám olyan magas, 

hogy azt már nem lehet a véletlennek betudni. A hibák forrásai egyértelműen a fészkek voltak. 

A 6. ábráról az is kiderül, hogy az egész termelési folyamat során (természetesen a leállásokat 

leszámítva) folyamatosan nőtt a korábban említett állomásokon a hibás termékek száma. 

 

4.2.4 Dornik 

A „Dornik” oldal az egyes tekercselőszerszámokra jutó tekercsek (és tekercseket 

tartalmazó termékek) összegzett számát mutatja táblázatos és grafikonos formában. Az oldal 

képernyőképe megtekinthető a 4. Mellékletben. A kimutatásokhoz szükséges információt a B. 
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módszer (A hibás termékek hibabesorolás szerinti eloszlása egy termelőeszköz szerszámai 

között) alkalmazásával nyeri ki a program.  

A tekercsek szorosan összekapcsolódnak a termékekkel, ezért a minőségük nagyban 

befolyásolja a termékek minőségét. Ebből következően a tekercselőszerszámokhoz, dornikhoz 

kapcsolódó hibák vizsgálatához a tekercshibák mellett a termékhibákat is figyelembe kell venni. 

A termékhibák csak a 4. állomástól számítanak, mivel a tekercsek ott kerülnek bele a 

termékekbe.  

Az elemzéshez szükséges információforrás kinyeréséhez megelőző munka elvégzése kell. 

Az eddig bemutatott elemzésekhez elegendő volt a komplett táblának az adatai (termékekre 

vonatkozó adatok), de itt a listofspulen tábla adataira (legyártott tekercsekre vonatkozó adatok) 

is szükség van. Ilyen esetekben nyújt segítséget a connector tábla, amely használatával könnyen 

összekapcsolható a két adatforrás és így kinyerhetővé válik a szükséges információ. Fontos 

megjegyezni, hogy nem optimális esetben a tekercsek száma nem egyenlő a termékek 

számával; tehát nem minden tekercs kerül bele egy termékbe (ha van tekercshiba) és nem 

minden termék kap tekercset (ha van 4. állomás előtt hibásnak nyilvánított termék). 

 
9. ábra: „A hibás tekercsek, a hibás termékek és a jó termékek összegzett száma a termelés végén” 

diagram 

„A hibás tekercsek, a hibás termékek és a jó termékek összegzett száma a termelés végén” 

sávdiagram dornikra bontva jeleníti meg a hibás tekercsek, a hibás termékek és a jó termékek 

számát. A hibás tekercsek közé azok a tekercsek tartoznak, amelyeket a rendszer még azelőtt 

nyilvánított hibásnak, mielőtt azok felhasználásra kerültek volna (tehát nem kerültek be 

semelyik termékbe sem). A hibás termékek közé azok a termékek tartoznak, amelyekbe már 

volt tekercs, amikor a rendszer által hibásnak lettek nyilvánítva. A jó termékek közé pedig azok 

a termékek tartoznak, amelyek a rendszer által jónak lettek nyilvánítva. Egy sávra kattintva 

megjelenik az arra vonatkozó összes adat: amit ábrázol (hibás tekercsek, hibás termékek vagy 

jó termékek), a dorni sorszáma és a legyártott tekercsmennyiség pontos száma. A diagramról a 

képernyőkép részlet a 9. ábrán látható. 
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10. ábra: „A hibák száma hibatípusonként és dorninként a termelés végén” táblázat 

„A hibák száma hibatípusonként és dorninként a termelés végén” táblázat a 

termelésvégig összegzett hibák számát mutatja dornikra és hibatípusokra lebontva. A táblázat 

sorai dorninként, az oszlopai pedig a lehetséges hibatípusonként tartalmazzák a hibák számát. 

A „Tekercs hiba” oszlop a hibás tekercsek számát tartalmazza, míg a hibakódokat tartalmazó 

oszlopok a hibás termékek számát tartalmazzák. A sor és a „Tekercs hiba” oszlop metszete azon 

hibás tekercsek száma, amelyek az adott dornival készültek. A sor és egy hibakód metszete 

azon termékek száma, amelyeket a rendszer az adott hibakóddal hibásnak nyilvánított és a 

tekercse az adott dornival készült. A táblázatról a képernyőkép részlet a 10. ábrán látható. Egy 

érték fölé mozdítva az egeret magyarázat jelenik meg, amely segíti a megértést. Például, ha a 

38-as dorni és 799-es hibakód metszetére visszük az egeret (az ábrán ott 18-as szám szerepel), 

akkor a következő szöveg jelenik meg egy kis szövegbuborékban: „Azon késztermékek 

összegzett száma, amelyek tekercse az adott dornin készült és a rendszer a 7. állomáson a 799-

es hibakóddal hibásnak nyilvánított”. 

Ezzel az elemzéstípussal könnyen kiszűrhető, hogy melyik dorni igényel karbantartást 

vagy súlyosabb esetben akár cserét is. Ha egy dornihoz lényegesen több hibás tekercs vagy 

hibás termék tartozik, mint a többi dornihoz, akkor a hiba forrása nagyeséllyel az adott dorni. 

A tekercsgyártás a termelés legkritikusabb pontja, ezért nagyon fontos a tekercs minőségét 

befolyásoló tényezők vizsgálata. Jelen esetben ez a vizsgált tényező a tekercselőszerszám. A 9. 

ábrán és a 10. ábrán is jól látható, hogy a 49-es dornin csak hibás tekercsek készültek. Tehát 

fontos a dornik tekercsgyártó képességének állandó figyelemmel kísérése, hogy az ilyen esetek 

könnyen kiszűrhetők és orvosolhatók legyenek. 

 

4.2.5 Tekercsátvevők 

A „Tekercsátvevők” oldal az egyes tekercselőszerszámokra jutó hibás termékek és 

tekercsátvételi hibák vizsgálati időintervallum elejétől a végiéig összegzett számát mutatja 

tekercsátvevő szerint két táblázatra és grafikonra bontva. Az oldal képernyőképe megtekinthető 

az 5. Mellékletben. A kimutatásokhoz szükséges információt a B. módszer (A hibás termékek 

hibabesorolás szerinti eloszlása egy termelőeszköz szerszámai között) alkalmazásával nyeri ki 

a program. 
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A tekercsátvevők - a dornikhoz hasonlóan - mind a tekercsgyártás, és mind a teljes 

termékgyártás fontos részét képezik. Bizonytalan működésük hibás termékeket eredményezhet. 

A hiba nem minden esetben közvetlenül az átvételkor jelentkezik, ezért a tekercsátvételi hibák 

mellett a termékhibákat is figyelembe kell venni. A tekercsátvételi hiba olyankor jelentkezik, 

amikor a tekercsátvevő nem tudja sikeresen áthelyezni a kész tekercset a dorniról az 

összeszerelő gépsorra. A hiba oka nem csak a tekercsátvevő lehet, hanem a tekercselőszerszám 

és a tekercs is, ezért az elemzésbe fontos bevonni a dornikat is. A termékhibák csak a 4. 

állomástól számítanak, mivel a tekercsek ott kerülnek behelyezésre a termékekbe. 

A „Dornik” oldal elemzéseihez hasonlóan a komplett táblának az adatain felül 

(termékekre vonatkozó adatok) a listofspulen tábla adataira (legyártott tekercsekre vonatkozó 

adatok) is szükség van, mivel az átvételi hibákat a listofspulen tábla tartalmazza. Tehát az 

elemzéshez szükséges információforrás kinyeréséhez ugyanaz az adatforrás kell, mint a 

„Dornik” oldal elemzései esetében. 

 
11. ábra: „Az átvevőhöz tartozó hibák összegzett számának eloszlása a termelés végén” kördiagramok 

 
12. ábra: „Az átvevőhöz tartozó hibák összegzett száma hibatípusonként és dorninként a termelés végén” 

táblázatok 

„Az átvevőhöz tartozó hibák összegzett számának eloszlása a termelés végén” 

kördiagram az átvevő termelés végén összegzett átvételi hibáinak száma és az átvevő által átvett 

tekercset tartalmazó hibás termékek termelés végén hibakódonként összegzett száma közötti 

megoszlást mutatja. Egy körcikkre kattintva megjelenik az arra vonatkozó összes adat: a 

hibatípus, a hiba előfordulásának pontos száma (hibás tekercsek vagy termékek száma) és a 

hiba előfordulás aránya a többi hibához képest. A diagramon csak az 1% arányt elérő értékek 

szerepelnek. Az 1-es és a 2-es átvevőhöz is ugyanolyan kördiagram tartozik. A 2 diagramról a 

képernyőkép részlet a 11. ábrán látható. 

„Az átvevőhöz tartozó hibák összegzett száma hibatípusonként és dorninként a termelés 

végén” táblázat az összegzett hibák számát mutatja az adott tekercsátvevőre vonatkozóan, 

dornikra és hibatípusokra lebontva. A táblázat sorai dorninként, az oszlopai pedig a lehetséges 

hibatípusonként tartalmazzák a hibák számát. Az „Átvételi hiba” oszlop a tekercsátvételi hibák 

számát tartalmazza, míg a hibakódokat tartalmazó oszlopok a hibás termékek számát 
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tartalmazzák. A sor és az „Átvételi hiba” oszlop metszete azon tekercsek száma, amelyek az 

adott dornival készültek és az adott átvevő nem tudott átvenni. A sor és egy hibakód metszete 

azon termékek száma, amelyek tekercse az adott dornival készültek és az adott átvevő vette át 

a tekercsgyártó gépsortól a tekercset. Az 1-es és a 2-es átvevőhöz is ugyanolyan táblázat tartozik. 

A 2 táblázatról a képernyőkép részlet a 12. ábrán látható. Egy érték fölé mozdítva az egeret 

magyarázat jelenik meg, amely segíti a megértést. Például, ha az 1-es átvevőhöz tartozó 

táblázatban a 45-ös dorni és a 799-es hibakód metszetére visszük az egeret (az ábrán ott a 25-

ös szám szerepel), akkor a következő szöveg jelenik meg egy kis szövegbuborékban: „Azon 

késztermékek összegzett száma, amelyek tekercse az adott dornin készült és a tekercsét az 1-es 

átvevő vette át, valamint a rendszer a 7. állomáson a 799-es hibakóddal hibásnak nyilvánított”. 

A 11. ábrán és a 12. ábrán is jól látható, hogy a 2-es átvevőhöz lényegesen több 

tekercsátvételi hiba tartozik, mint az 1-eshez. Ebben az esetben a 2-es átvevő karbantartást 

igényel. Tehát fontos a tekercsátvevők átvételi képességének állandó figyelemmel kísérése, 

hogy az ilyen esetek könnyen kiszűrhetők és orvosolhatók legyenek. 
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5 Módszerek alkalmazása más adatokon 

Ahogy a 3. fejezetben már említettem, olyan módszereket dolgoztam ki, amelyek hasonló 

jellegű, de más gyártási folyamatról készült adatokra is alkalmazhatók. Ebben a fejezetben azt 

fejtem ki, hogy hogyan lehet a bemutatott módszereket a korábbiakban taglalttól eltérő adatkon 

használni. 

5.1 A fájlok tartalmára vonatkozó megkötések 

A fájlok az alábbi dolgokról tartalmazhatnak adatokat: 

 Termék: a gyártási folyamat fő terméke (maga a végtermék), 

 Alapanyag: a gyártási folyamaton kívül létrehozott termék, amely a gyártási folyamat fő 

termékének az alapanyaga (végtermék része), 

 Gyártott alapanyag: a gyártási folyamaton belül létrehozott termék, amely a gyártási 

folyamat fő termékének az alapanyaga (végtermék része). 

A saját esetemben a Komplett fájlok termék, a ListOfPlatine fájlok alapanyag (PCB) és a 

ListOfSpulen fájlok gyártott alapanyag (tekercs) adatokat tartalmaznak. A Task fájlok a 

termékek mérési adatait tartalmazzák, így azok tulajdonképpen csak a Komplett fájlokat 

egészítik ki. 

Táblázatos forma 

A fájlok olyan formában tárolják az adatokat, hogy azok könnyen átültethetők 

adatbázisba. Tehát egy fájlban egy egyedtípus adatai vannak, minden oszlop egy (az egyedet 

leíró) tulajdonság és minden sor egy konkrét egyedre vonatkozik. Az oszlopok és a sorok 

metszetében maximum csak egy érték szerepelhet. Például a termékek adatait tároló fájlok 

esetében az egyedek termékek, az oszlopok ezekre jellemző tulajdonságok és a sorok pedig 

egy-egy konkrét termék. 

Teljesség 

Ha az adott fájl termék adatokat tartalmaz, akkor a fájl minden egyes legyártott termékről 

tárol adatokat. Tehát a fájl egy adott időintervallum alatt legyártott összes jó és hibás termék 

minden elérhető adatát tartalmazza.  

Ha az adott fájl alapanyag adatokat tartalmaz, akkor a fájl a gyártási folyamatba bekerült 

minden egyes alapanyagról tárol adatokat. Tehát a fájl egy adott időintervallum alatt felhasznált 

és (esetleges hiba miatt) nem felhasznált összes alapanyag minden elérhető adatát tartalmazza. 

Ha az adott fájl gyártott alapanyag adatokat tartalmaz, akkor a fájl minden egyes 

legyártott alapanyagról tárol adatokat. Tehát a fájl egy adott időintervallum alatt legyártott 

összes jó és hibás alapanyag minden elérhető adatát tartalmazza. 

A szoftverhibák miatt nem rögzített soroktól minden fájltípus esetében eltekintünk. 

Nyomon követhetőség 

Ha az adott fájl termék adatokat tartalmaz, akkor a fájlban minden termék esetében ismert 

az az időpont (dátumidő vagy dátum és idő páros), amikor az adott termék gyártását elkezdték 

és befejezték. Ha a gyártási folyamat részfolyamatokra bontható és azok kezdeti és befejezési 

időpontjairól is vannak adatok, akkor célszerű azokat is figyelembe venni. 

Ha az adott fájl alapanyag adatokat tartalmaz, akkor a fájlban minden alapanyag esetében 

ismert az az időpont (dátumidő vagy dátum és idő páros), amikor az alapanyag bekerült a 

gyártási folyamatba. Mivel egy alapanyag esetében a bekerülést követően egyből eldől, hogy a 

termék részét fogja képezni vagy sem, ezért nincs szükség más időpont eltárolására. 

Ha az adott fájl gyártott alapanyag adatokat tartalmaz, akkor a fájlban minden legyártott 

alapanyag esetében ismert az az időpont (dátumidő vagy dátum és idő páros), amikor az adott 

alapanyag gyártását elkezdték és befejezték, és amikor az elkészült alapanyagot behelyezték a 

termékbe. 
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A módszerek alkalmazásához szükséges kritériumok teljesülése 

A 3. fejezetben „A módszerek alkalmazásához szükséges kritériumok” pontban leírtaknak 

teljesülnie kell mind a termék és mind a gyártott alapanyag termelési folyamatára és fájlban 

rögzített adataira vonatkozóan is. 

Összeköthetőség 

A különböző típusú fájlok összetartozó sorai összeköthetők. Mivel a termékbe kerülnek 

az alapanyagok és a gyártott alapanyagok, ezért a termék adatokat tartalmazó fájlhoz lehet 

hozzákötni a többi típusú fájlt. Ennek értelmében minden alapanyag és gyártott alapanyag 

adatokat tartalmazó fájl rendelkezik olyan tulajdonság halmazzal, amely értékeit ismerve 

egyértelműen megmondható, hogy a termék adatokat tartalmazó fájl mely sora tartozik hozzá. 

5.2 Az adatok előkészítésének a menete 

1. A szükséges információk begyűjtése: 

 A gyártási folyamat megismerése a hatékony elemzésének elengedhetetlen megelőző 

lépése. Amellett, hogy jobban megértjük a munkánk célját, rávilágítást kapunk a 

folyamat kritikus pontjaira, amely a későbbiekben segítséget fog nyújtani a 

legmegfelelőbb elemzések kiválasztásához. 

 A log fájlok megismerése során megtudjuk, hogy milyen adatok és milyen formában 

állnak rendelkezésünkre. 

2. Az információk közötti kapcsolatok feltárása: 

 A gyártási folyamat és a log fájlok közötti kapcsolat feltárása során tudomást 

szerzünk arról, hogy az egyes adatok a folyamat mely pontján keletkeznek és kerülnek 

rögzítésre. Ezt a feladatot elvégezhetjük a gyártási folyamat és a log fájlok 

megismerésével párhuzamosan is. 

 A fájlok adatai közötti kapcsolatok feltárása során a rendelkezésünkre álló fájlok 

adatai között keresünk olyan összefüggést, amely felhasználásával a fájlok 

összeköttetését a későbbiekben megvalósíthatjuk. 

3. Az adatbázis létrehozása: 

 Az adatbázis séma megtervezése során minden fájl kap egy adattáblát. 

Elsődlegeskulcsként használjunk automatikusan növekvő számsorozatot. Ha biztosak 

vagyunk abban, hogy mely attribútumok kellenek és melyek nem, akkor annak 

függvényében alakítsuk a táblákat. 

 A fájlok adatainak konvertálása és szűkítése során megfelelő formára hozzuk az 

adatokat és elhagyjuk a fölöslegesnek ítélt attribútumokat. Az ajánlott adatmódosítások 

közé tartozik a dátumidők formátumának egységesítése, az összetartozó dátumok és 

időpontok összefűzése, valamint a tizedeselválasztók egységesítése. 

 Az adatbázis feltöltése a konvertált adatokkal megfelelő szoftveres eszközök 

használatával történjen. 

 Az összekötő tábla létrehozását és feltöltését adatbáziskezelő utasítások 

használatának a segítségével, az adattáblák között feltárt kapcsolatok alapján tegyük 

meg.  
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6 Összefoglalás és jövőbeni munkák 

A logok vizsgálatából számos következtetést tudunk levonni (ahogy az a fentiekből 

olvasható) a termelőeszközök állapotára és a hibák lehetséges forráshelyére vonatkozóan. 

Lehetővé válik a hatékonyabb karbantartás tervezése, így kevesebb lesz az állási idő, több lesz 

a termelésre fordított idő, és kevesebb lesz a selejtes termék. 

Ha a termelési folyamat során kerülnének elvégzésre a bemutatott elemzések, akkor még 

időben kideríthetővé válnának a hibák forrásai. A hiba hamarabb kerülhetne orvoslásra és így 

a hibaarányszám is alacsonyabbá válna. Ennek a megvalósítása a jövőbeli munkáim között 

szerepel. 

Az adatokon csak a legfontosabbnak ítélt elemzéseket végeztem el, de ezek mellett van 

még lehetőség számtalan további vizsgálat elvégzésére is. Ezt szem előtt tartva terveztem meg 

és valósítottam meg a szoftver által is használt adatbázist. Ugyanis az adatbázisban minden adat 

eltárolásra került. 

A program értékét jelentős mértékben növelné, ha az adatokat valós időben is tudná 

elemezni. Tehát valós időben történne a log fájlok feldolgozása, a kinyert adatok adatbázisba 

töltése, majd elemzése és az eredményekből kimutatások generálása. Így hamarabb lehetne 

detektálni és megszűntetni a hiba forrását. A technikai alapok és a tervek már megvannak hozzá, 

csak a cég beleegyezése szükséges.  
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8 Mellékletek 

1. Melléklet: Az „Áttekintés” oldal képernyőképe 

2. Melléklet: Az „Állomások” oldal képernyőképe 

3. Melléklet: A „Fészkek” oldal képernyőképe 

4. Melléklet: A „Dornik” oldal képernyőképe 

5. Melléklet: A „Tekercsátvevők” oldal képernyőképe 
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1. Bevezetés 

A dolgozatomban egy olyan általam létrehozott algoritmus kerül bemutatásra, amely 

különböző objektumokat sorol be halmazokba a felhasználó értékelései alapján. Az egyik nagy 

halmaz a pozitív ajánlások halmaza. Ebbe a halmazba kerülnek azok az objektumok, amelyeket 

ajánl az algoritmus. A másik nagy halmaz a negatív ajánlások halmaza, amelybe azok az 

objektumok kerülnek, amelyekről úgy dönt az algoritmus, hogy nagy valószínűséggel nem 

érdekes a felhasználó számára. Az algoritmus a halmazokba való rendezést a felhasználó által 

értékelt objektumok attribútumainak összehasonlításával éri el. A felhasználó az értékelést két 

módon teheti: tetszik, és nem tetszik címkékkel láthatja el az objektumokat. A rendszer minden 

egyes értékelés után végrehatja a besorolást. Minél több objektum kerül értékelésre, annál 

pontosabb ajánlást kaphat a felhasználó. 

Az algoritmuson kívül egy olyan általános felület is bemutatásra kerül, amely képes a 

fenti objektumok és halmazok megjelenítésére és menedzselésére. A felület egy képernyő, 

amelynek a bal szélén egy piros sáv található, ahova azok az objektumok helyezhetők, 

amelyeket a felhasználó nem kedvel. A képernyő jobb oldali, zöld sávjába pedig a kedvelt 

objektumokat helyezheti. A felület középső területén találhatóak azok a mozgatható 

objektumok, amelyekről nem tud dönteni az algoritmus, hogy hova sorolja. Kezdetben minden 

objektum a középső területen helyezkedik el. Nevezzük ezt a területet a besorolatlan 

objektumok sávjának. A besorolatlan objektumoktól balra találhatóak azok az objektumok, 

amelyeket nem ajánl az algoritmus, jobbra pedig azok, amelyeket ajánl. 

Az algoritmus és az ezt kezelő felhasználói interfész így egy komplett ajánlórendszert 

alkot, amely a felhasználót segíti az objektumok értékelésében, és átláthatóságában. 
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2. Irodalmi áttekintés 

Az ajánlórendszerek használata egyre inkább népszerűbb a különböző cégeknél, mivel 

hatalmas profitra tehetnek ezzel szert, mindeközben a felhasználók elégedettsége is növekszik. 

A nagyobb vállalatok, weboldalak és internetes áruházak kínálnak valamilyen ajánlást, mint 

pl.: film, zene, könyv, hírek és ruházati cikkek. Működésük, módszerük eltérő lehet, de ami 

közös bennük, hogy információkat gyűjtenek a felhasználóról, látogatóról, majd sorrendet 

állítanak fel, amit megjelenítenek, közben folyamatosan javítják a rendszert [1].  

Sharma és Singh [2] áttekintés nyújt az ajánlórendszerekről, a megvalósításukról és 

alkalmazási területükről. A legtöbb ajánlórendszer a kollaboratív ajánlást (pl.: [3], [4]), tartalom 

alapú ajánlást (pl.:[14], [15]) vagy tudás alapú ajánlást használ. Létezik hibrid rendszer is, 

ahogy a neve is utal erre, a korábban említett típusok kombinációja [5]. Emellett vannak 

demográfiai rendszerek és közösségi alapú rendszerek is. Az előbbi a felhasználók 

demográfiáján alapszik vagy a régiókra, ahova a felhasználók tartoznak. Az utóbbi ajánlásokat 

tesz a felhasználónak az újabb ismerősökre, ebben az esetben egyszerűen a felhasználók 

ismerős listájának összehasonlítása az elv. 

Knijnenburg et al. [6] szerint az ajánlórendszerek kutatása jellemzően a predikciós 

algoritmus pontosságára összpontosít.  Mivel a felhasználói élménynek csak egy részét képezi 

az algoritmus pontossága, ezért ebben a dolgozatban egy olyan keretrendszer is bemutatásra 

kerül, amely a felhasználó-központú ajánlórendszer megvalósításra szolgál. 

Az ajánlórendszerek kutatásának középpontjában az olyan egyszerű termékek vannak, 

mint filmek, zenék vagy könyvek (pl.: [7]). De a „kényszer alapú ajánlás”(constraint-based) [9] 

manapság egyre nagyobb figyelmet kapott a komplex termékek és szolgáltatások ajánlások 

miatt [13]. 

A Yahoo! zenei adatbázisából, ami több, mint egymillió felhasználóból, 600 ezer 

zeneszámból és több, mint 250 millió értékelésből áll, amely egy évtizeden át gyűjtöttek össze. 

Koenigstein et. al. [8] egy olyan mátrixfaktorizációs modellt mutatott be, amelyben kihasználja 

az adatok speciális jellegzetességeit. 

A filmek területén vannak olyan megoldások, mint pl.: Netflix – hibrid ajánlórendszer 

[11] , MovieLens – kollaboratív ajánlás [12], Reel.com – kollaboratív ajánlás, Moviefinder  - 

kollaboratív ajánlás. A bemutatni kívánt ajánlórendszer tartalom alapú ajánlást használ. 

Ebben a dolgozatban egy heurisztikus rangsoroló algoritmus kerül bemutatásra a 

következő feladaton. Van egy objektum halmaz, ezek az objektumok rangsorolásra kerülnek a 
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felhasználó preferenciái alapján. Az objektumok véletlenszerűen helyezkednek el a képernyő 

középső részén.  Az objektumok mozgathatóak. Ezeket a jobb oldali zöld (tetszik) sávba, vagy 

a bal oldali piros (nem tetszik) sávba húzhatjuk, ami után a kifejlesztett algoritmus az 

objektumokat rendezi, amikről úgy gondolja, hogy kedvelnénk azt a zöld sávhoz közelebb, 

amikről úgy gondolja, hogy nem kedvelnénk, azokat a piros sávhoz közelebb mozgatja. A cél, 

hogy minden objektumot besoroljon az algoritmus, tehát a középső területen ne maradjon egy 

objektum sem. 
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3. Az ajánlórendszerek módszereinek bemutatása 

Az ajánlórendszerek elterjedése gyökeresen megváltoztatta a weboldalak használatát 

a felhasználók számára, pl.: egy vásárlás kapcsán. Korábban statikus adatokat közöltek, ahol a 

felhasználók célorientáltan kereshettek és vásárolhattak. Manapság egy weboldal minden egyes 

felhasználójának külön-külön ajánlásokat készít, így növelve a felhasználói élményt, és persze 

a profitot [1]. De, hogy jobban megismerhessük az ajánlórendszerek fogalmát, ahhoz először 

bemutatom a legelterjedtebb megközelítéseket az ajánlórendszerek körében [2]: 

• Kollaboratív ajánlás, ahol a hasonló érdeklődéssel bíró felhasználók megosztják 

egymással a kedvelt termékeiket. A felhasználók közötti hasonlóságot a böngészési 

szokásokból és értékelésekből lehet kiszűrni. 

• Tartalom alapú ajánlás mögött az a koncepció áll, hogy azokat a termékeket ajánlom 

a felhasználónak, amelyek hasonlóak a már a múltban kedvelt termékekhez. A 

hasonlóság a terméket leíró jellemzők összehasonlításával készíthető el. Pl.: 

Facebookon, a legnagyobb közösségi weboldalon, ha kedvelünk egy videót, akkor 

hasonló videókra tesz javaslatot a Facebook. 

• Tudásalapú rendszerek módszere úgy áll elő, hogy először a felhasználótól bekéri 

milyen jellemzővel rendelkező terméket szeretne, és ezekhez a jellemzőkhöz a 

legmegfelelőbb terméket kínálja. Példaként tételezzük fel, hogy autót szeretnénk 

venni, ehhez megadjuk a kívánt autó paramétereit: szín, üzemanyag, kivitel stb. Ezek 

alapján áll elő az ajánlás. A bemutatni kívánt algoritmusom is hasonló elveken alapul, 

heurisztikával növelve a hatékonyságot. 

• Hibrid ajánlórendszereknek már a neve is azt sugallja, hogy a rendszer több 

megközelítést ötvöz. Pl.: Netflix, ahol sorozatok tömkelege között választhatunk. Ez 

a rendszer a tartalomalapú és kollaboratív ajánlást vegyesen használja. 

• Demográfiai rendszerek esetében is szintén a név utal arra, hogy egy megadott 

régióban csak a megadott termékek kerülnek ajánlásra. Pl.: webshop esetében ki kell 

választani egy országot. Ennek eredményeként csak az adott országban elérhető 

termékek kerülnek ajánlásra.  

Amint látható, az összes megközelítés úgy épül fel, hogy vannak termékek/objektumok, 

amelyeket a felhasználó értékelhet akár csupán egy megtekintéssel vagy vásárlással. Ezek után 

kerülnek az ajánlások megjelenítésére. Az ajánlórendszereket különféle területeken 
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alkalmazzák: e-kereskedelem, szórakoztatás, közösségi hálózatokon és még számos más 

területen. 

Ajánlórendszer típusa Előny Hátrány 

Kollaboratív Bőséges értékelésekkel és 

sok felhasználóval pontos 

ajánlás. 

Hideg-indítás probléma az új 

felhasználók esetében (Hideg 

indítás problémáról akkor 

beszélünk, amikor egy új 

felhasználóról nincs 

információnk és nem tudja az 

algoritmus, hogy mit ajánljon 

neki). 

Tartalomalapú Nincs szükség a többi 

felhasználó értékeléseire az 

ajánlás elkészítéséhez. 

Nincs váratlan termék az 

ajánlások között, túlságosan 

kiszámítható ajánlások. 

Tudásalapú Determinisztikus ajánlások, 

nincs hidegindítás. 

A tudás direkt megszerzése 

túl kényelmetlen. 

Hibrid A vegyes alkalmazás miatt, 

elkerüli néhány hátrányát az 

egyes megközelítéseknek. 

Komplex, bonyolult 

megvalósítási mód. 

Demográfiai Az ajánlások csak az adott 

régióra érvényesek, így 

elkerülve az érvénytelen 

ajánlásokat. 

Kevés a kutatás még ebben a 

típusú megközelítésben. 

1. táblázat Ajánlórendszer megközelítések összehasonlítása [2] 

Az ajánlórendszerek célja, hogy segítse a felhasználót a legjobb lehetőséget választani 

az óriási kínálatból. A legtöbb rendszer csak a jóslás pontosságával foglalkozik, pedig a 

felhasználói élmény is befolyásolja a választásokat [6]. Ezért a dolgozatomban bemutatásra 

kerül egy olyan felhasználói felület is, amely letisztult és átlátható interfészt nyújt a 

felhasználónak. 
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4. Az algoritmusban használt jelölések 

Az algoritmus értelmezéséhez az alábbi jelöléseket vezettem be. 

A képernyőn összesen n darab objektum található. Egy objektumra hivatkozni az oi módon 

tudunk, ahol i є {1,2,…,n}. Ez a mozgatandó objektum a képernyőn. Minden oi objektumhoz 

m darab különböző attribútum tartozik. Az objektumokhoz tartozó attribútumokat aj-vel, ahol 

j є {1,2,…,m}, és a jutalom értéküket ri-vel jelöljük. A jutalom értékek alapján kerülnek az 

objektumok ajánlásra. 

P: A pozitív objektumok halmazát jelöli. Ide kerülnek azok az objektumok, amelyeket saját 

magunk választunk tetszés alapján. A képernyőn a jobb oldali zöld sávon belüli objektumok 

tartoznak ide. 

N: A negatív objektumok halmazát jelöli. Azokat az objektumokat helyezzük ide, amelyek 

valamely tulajdonságuk alapján nem tetszettek. A képernyőn a bal oldali piros sávon belüli 

objektumok tartoznak ide. 

PN: A besorolatlan objektumok halmaza. Kezdőállapotban minden objektum ebben a 

halmazban van. (A célállapot elérésekor a PN halmaz üres). A képernyő középső részén 

elhelyezkedő objektumok tartoznak ide. 

k: Egy olyan választható, pozitív egész szám (k≠0), ami a képernyő ajánló részét k egyenlő 

részre osztja, mind a pozitív, mind a negatív oldalon a pontosabb ajánlás érdekében. Továbbá 

meghatározza a kialakított sávok feltételét, hogy egy oi objektum ri jutalom étéke alapján hova 

kerüljön.  

1. Ha – k< ri <k, az oi objektum a PN halmazba kerül 

2. Ha ri ≥ k, az oi objektum pozitív ajánlásra kerül 

3. Ha ri ≤ – k, az oi objektum negatív ajánlásra kerül 

Az N és a PN halmaz közé kerülnek a negatív ajánlások. Azokat az objektumokat 

rendezi ide az algoritmus, amiről úgy gondolja, hogy nem tetszenének nekünk. A PN és P 

halmaz közé kerülnek a pozitív ajánlások. Azok az objektumok rendeződnek ide, amelyekről 

azt feltételezi az algoritmus, hogy kedvelnénk. 
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1. ábra A képernyő 

Ezt a két ajánló zónát osztja fel a k szám k egyenlő részre mindkét oldalon, a pontosabb 

ajánlás érdekében. Az 1. ábrán látható képernyőn fognak elhelyezkedni azok az objektumok, 

amelyeket a felhasználó képes mozgatni a P, illetve N halmazba (azaz ezen a felületen valósul 

meg az értékelés).  

 

2. ábra Objektum 

A 2. ábra mutatja, hogy egy oi objektumhoz tartozik m különböző ai tulajdonság, és 

egy ri jutalom érték. Ezeket az objektumokat fogja az ágens elhelyezni a képernyőn az ri értéke 

alapján. 

 



 
8 

 

5. Matematikai modell 

A matematikai modell a megerősítéses tanulás alapelemeire épül, ahol az ágens 

minden állapotban visszajelzést kap a környezettől jutalom formájában, hogy a korábbi döntése 

helyes vagy helytelen volt. 

A. Környezet: 

Képernyő, amelynek bal oldalán egy piros sáv helyezkedik el, jobb oldalán egy zöld sáv. 

Ezekbe a sávokba lehet az objektumokat besorolni egyéni ízlés alapján. A piros sávhoz 

közelebb elhelyezkedő objektumok a felhasználó számára nem vagy kevésbé tetsző 

objektumok. A zöld sávhoz közelebb elhelyezkedő objektumok képei a pozitívak, azaz a 

felhasználó számára tetsző objektumok (illusztráció: 1. ábra). 

B. Állapottér: 

A pozitív objektumok halmazát jelölje P, ahova a nekünk tetsző objektumok kerülnek, és a 

negatív objektumok halmazát N, ahova a számunkra nem szimpatikus objektumok kerülnek. A 

még nem besorolt objektumok halmazát jelölje PN. 

n különböző objektumot mutatunk a felhasználónak, jelölje ezeket: o1, o2,…, on. Minden 

objektumnak van m különböző jellemzője, jelölje ezeket: a1, a2,…, am. Minden jellemzőhöz 

tartozik egy-egy súlyérték, amit jelöljön: ω1, ω2,…, ωm. Továbbá minden objektumhoz tartozik 

egy-egy jutalom érték, jelölje ezeket: r1, r2,…, rn. A jutalom értékek jelenleg egész számokat 

vehetnek fel, mivel a képernyőn kialakított sávokhoz tartozó feltételek is egész számokra adnak 

kritériumot. A jutalom érték folytonosságának a vizsgálatával a jövőben szeretnék foglalkozni.  

Az állapottérben az objektumok egy bizonyos rendezettsége egy állapotot jelöl. 

C. Kezdőállapot: 

o1, o2,…, on véletlenszerű elhelyezkedése a környezetben, úgy hogy o1, o2,…, on є PN, P=Ø és 

N=Ø, továbbá az objektumokhoz tartozó r1, r2,…, rn = 0. Kezdeti ωi súlyértékek az alapján 

kerülnek beállításra, hogy egyes ai attribútumhoz mennyi különféle felvehető érték létezik, 

osztva n-nel, az összes objektum számával. Legyen k tetszőleges pozitív egész szám (k≠0), ami 

a képernyő ajánló részeit (1. ábra) k egyenlő részre osztja.  

D. Célállapot: 

Teljesül, hogy oi1, oi2,…, oik є P, ahol  i1, i2,…, ik є {1,2,…,n} és oj1, oj2,…, ojl є N, ahol  

j1, j2,…, jl є {1,2,…,n}, valamint PN=Ø és P∩N=Ø 

E. Művelet: 
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Egy objektum kiválasztása és elhelyezése a bal oldali, piros vagy a jobb oldali, zöld sávra, azaz 

ha kiválasztjuk oi є PN-t, akkor oi meghatározza az a1, a2,…, am jellemzői alapján a felhasználó 

preferenciáit, amelyet az ágens felhasznál a működésének irányításában. 

F. Ágens: 

Az az algoritmus, amely elvégzi az átrendezést a kiválasztott oi objektum a1, a2,…, am jellemzői 

segítségével meghatározott jutalom érték alapján.  

G. Jutalom: 

Ha kiválasztásra és besorolásra kerül a felhasználó által egy oi objektum, akkor vagy a P vagy 

az N halmazba kerül.  

1. esetben, ha P halmazba került kiválasztásra az oi objektum: 

Az újonnan besorolt objektum jellemzőit összehasonlítjuk a P és az N halmazon kívül lévő oj 

objektumok jellemzőivel, ahol j є {1,2,…,n}\{i}. Ha van egyezés, akkor az oj objektum rj 

jutalom értékét módosítjuk az adott attribútumra érvényes súlyozási értékkel. Ahhoz, hogy az 

algoritmus különbözőséget is tudjon találni két objektum között, ahhoz, meg kell vizsgálni, 

hogy két objektum attribútumai között mennyi egyezőség volt.  

Jelölje L(k) azt a küszöbszámot, amelynek értéke az attribútum súlyainak összege (ω1 + ω2 + .. + 

ωm) osztva 2-vel, abban az esetben, ha két objektum közötti egyezőség kisebb vagy egyenlő, 

mint k, egyébként L(k) értéke 0. Képlettel: 

���� = � �� + �
 +⋯+��
 ,									ℎ�	��		�����ő�é���	��á�� ≤ �
		�,			ℎ�	��	�����ő�é���	��á��		 > �  (1) 

Pozitív értékelés esetén a jutalom értékből levonódik az L(k) érték, negatív értékelés során 

pedig hozzáadódik. Erre azért van szükség, hogy ne csak az egyezőség, hanem a különbözőség 

felismerése is bekerüljön az algoritmus jutalmazási rendszerébe, így egyfajta 

„büntetőpontként” lesz szerepe. Két attribútum közötti hasonlóságot jelölje S, amelynek értéke 

1, ha a két attribútum érték megegyezik, egyébként 0. Ezek alapján a jutalom számításának 

képlete a következő: 

��	 =	�� +�� !"�#, "��$ + �
 !"
#, "
�$ +⋯+	�� !"�#, "��$ − ����	 (2) 

2. esetben, ha N halmazba került kiválasztásra az oi objektum: 

Az újonnan besorolt objektum jellemzőit összehasonlítjuk a P és az N halmazon kívül lévő oj 

objektumok jellemzőivel, ahol j є {1,2,…,n}\{i}. Ha van egyezés, akkor az oj objektum rj 
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jutalom értékét módosítjuk az adott attribútumra érvényes súlyozási értékkel. Továbbá 

hozzáadjuk a jutalom értékhez az L(k) értékét. Képlet: 

��	 =	�� −�� !"�#, "��$ − �
 !"
#, "
�$ −⋯−	�� !"�#, "��$ + ����	 (3) 

Mindkét eset után a P és az N halmazon kívül eső oq objektum elhelyezkedése átrendeződik az 

rq jutalom érték alapján (q є {1,2,…,n}\{i}). A jobb oldali zöld sávhoz, a P halmazbeli 

objektumokhoz közelebb kerül az az oq objektum, amelynek rq értéke legalább k vagy annál 

nagyobb. Ugyan így az ellenkező oldalon, a bal oldali piros sávhoz, az N halmazbeli 

objektumokhoz közelebb kerül az az oq objektum, amelynek rq értéke legalább – k vagy annál 

kisebb.  

H. Súlyok: 

Kezdetben minden attribútumhoz tartozó súly értéke úgy kerül kiszámolásra, hogy ai attribútum 

által felvehető különböző értékek száma osztva az összes objektumszámmal. Ezt a kezdeti 

súlyértéket jelölje: ωkezdeti,i. Erre azért van szükség, mert értelemszerűen annál az attribútumnál 

sok lesz az egyezőségek száma összehasonlítás során, ahol csupán néhány különféle értéket tud 

felvenni, ezért fontos, hogy az attribútumhoz tartozó súlyérték ne erősödjön meg tévesen. 

Minden értékelés és átrendezés után a súlyértékek módosulnak. A P és az N halmazban lévő oi 

objektumok (tehát felhasználó által értékelt objektumok) ai attribútumait összehasonlítjuk 

egymással. Minden ai attribútumhoz tartozzon egy szám, amely a legtöbb egyezett értéket 

jelentse. Ezt jelölje: e1,…,em. Így a súlyok kiszámításának képlete a következőképpen alakul: 

�# = &# ×	��&()&*#,# (4) 
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6. A heurisztikus algoritmus 

Az algoritmus a rangsorolást tekintve négy fő feladatot végez:  

1. Sávok kiszámítása k érték alapján: A 3. ábrán látható egy példa, hogy az 

ajánlórészeket felosztja k részre a pozitív és a negatív oldalon. Ez egyszer hajtódik 

végre az algoritmusban. 

2. Pontozás: Minden felhasználói értékelés után az objektumokhoz tartozó jutalom 

érték kiszámításra kerül. 

3. Súlyértékek újraszámolása: Az algoritmus egy fontos része, hogy a súlyértékek 

újraszámolásra kerülnek minden felhasználói értékelés és pontozás után. 

4. Rendezés: A jutalom értékek kiszámítása után történik a képernyőn a rendezés. A 

jobb oldali zöld sávhoz közelebb kerülnek az ajánlott objektumok. A bal oldali 

piros sávhoz közelebb kerülnek a nem ajánlott objektumok. 

 

3. ábra A képernyő ajánlórészeinek felosztása k=2 esetében 
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4. ábra A rendszer működése 

A sávok meghatározása mindig a képernyő maximális szélességéhez viszonyítva kerül 

kiszámításra. 

Először az általam felhasznált segédváltozók jelentéseit ismertetem: 

• k: Ez alapján kerül felosztásra a képernyő ajánlórésze, továbbá a sávok jutalom 

értékének meghatározására is szolgál. 

• kepernyo.szelesseg: Az alkalmazás által használt képernyő vízszintes nagysága. 

• kepernyo.magassag: Az alkalmazás által használt képernyő függőlegesen mért hossza. 

• zoldsav.szelesseg: A P halmaz vízszintesen mért nagyságát jelenti a képernyőn. 

• pnhalmaz.vege: A PN halmaz jobb oldali határa a képernyőn. 

• pnhalmaz.eleje: A PN halmaz bal oldali határa a képernyőn. 

• sav: Egy darab kialakított sáv szélességét értem ez alatt. 
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• pozitivsavok, negativsavok: Egy-egy tömb, amiben tárolom a pozitív, illetve a negatív 

ajánlások oldalán kialakított sávokat. A sávok két értéket tartalmaznak. Ezen két érték 

között véletlenszerűen helyezkednek el az adott objektumok. Hivatkozni egy sáv elejére 

a .elso, a végére a .masodik változóval fogok a pszeudo kódrészletekben. 

• ujobjektum: Egy újonnan besorolt objektum, amelyet a felhasználó értékel. Az 

attribútumaira .attributum változóval hivatkozok. Továbbá az objektumokhoz tartozó 

összes attribútum számát .osszes változóval hivatkozok. Minden objektumnak van egy 

jutalom értéke, amit .jutalom változóval jelölök. 

• attributum: Az attribútumokat tárolja név szerint. Az összes attribútum számára a 

.osszes változóval hivatkozok. Továbbá az attribútumokhoz tartozó súlyértéket a .suly 

változóval nevezem. 

• koztesobjektumok: Egy lista, amiben tárolom az összes olyan objektumot, ami a P és az 

N halmazon kívül van. A listában szereplő objektumok darabszámát a .osszes változóval 

jelölöm. Továbbá hivatkozni ezen lista i. elemére a koztesobjektumok[i] jelöléssel 

fogok. 

• egyezoseg: Ez egy olyan változó, amiben megszámolom, hogy két objektum 

tulajdonsága között mennyi azonosság van. 

• egyezosegKuszob: Ez a szám a k értékét reprezentálja az L(k) érték alkalmazásánál. 

• objektumborito.magassag: Egy-egy objektumhoz tartozó borítókép függőlegesen mért 

nagysága. 

• VELETLEN(a,b): Egy függvény, ami a és b érték között véletlenszerűen generál egy 

számot. Ezzel a számmal tér vissza a függvény. 

• RENDEZ(objektum, x, y): Egy olyan függvény, ami a megadott objektum borítóképét 

elhelyezi a paraméterből érkező x és y értékből meghatározott pontra. 

• attributum_hash: Egy hash tömb, amelyben tárolom a P és az N halmazban 

összehasonlított attribútum értékek egyezőségeinek számát. 

• maxAttributumok: Az attributum_hash tömbből ebbe a tömbbe gyűjtöm 

attribútumonként a legnagyobb egyezőséget. Amelyet a MAX_VALUE függvény 

segítségével reprezentálok. 

• kezdetiSulyok: Tömb, amelyben tárolom az attribútumok kezdeti súlyértékeit. 

• MAX_VALUE(hashtomb): Kinyeri a hash tömbből a legnagyobb értéket. 
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SAVOK_KISZAMITASA 
Be: k 
HA k<1 AKKOR, 
 HIBAUZENET_MEGJELENITESE 
KULONBEN, 
 sav := (kepernyo.szelesseg – zoldsav.szelesseg - pnhalmaz.vege) / k 
 CIKLUS i:=0-tól k-ig, lepeskoz:=1 
  pozitivsavok[i].elso := pnhalmaz.vege + sav * i 
  pozitivsavok[i].masodik := pnhalmaz.vege + sav * (i + 1) 

CIKLUS VEGE 
CIKLUS i:=0-tól k-ig, lepeskoz:=1  
  negativsavok[i].elso := pnhalmaz.eleje – sav * (i + 1) 
  negativsavok[i].masodik := pnhalmaz.eleje – sav * i 

HA VEGE 
KI: pozitivsavok, negativsavok 
FUGGVENY VEGE 

Súlyozott pontozás van a pozitív és a negatív ajánlások oldalán is. A negatív ajánlások oldalán 

a pontozás/jutalmazás annyival különbözik, hogy ott csökkentjük a jutalom változót a megadott 

súllyal. 

POZITIV_PONTOZAS 
BE: ujobjektum, koztesobjektumok, egyezosegKuszob 
ujobjektum.jutalom := ∞ 
CIKLUS i:=0-tól koztesobjektumok.osszes-ig, lepeskoz:=1 
 CIKLUS j:=0-tól attributum.osszes-ig, lepeskoz:=1 

egyezoseg:=0 
 HA ujobjektum.attributum(j)==koztesobjektumok[i].attributum(j) AKKOR, 
           koztesobjektumok[i].jutalom  := koztesobjektumok[i].jutalom+attributum(j).suly 
                     egyezoseg:=egyezoseg+1 
 HA VEGE 
 CIKLUS VEGE 
CIKLUS VEGE 

HA egyezoseg<=egyezosegKuszob 
koztesobjektumok[i].jutalom:= koztesobjektumok[i].jutalom   ̶ egyezoseg 

HA VEGE 
FUGGVENY VEGE 
 

Pontozás után a képernyőn elhelyezkedő objektumok borítóképeit kell elrendezni az új 

helyükre, a jutalom értéküknek megfelelő sávba véletlenszerűen. 

RENDEZES 
BE: pozitivsavok, negativsavok, koztesobjektumok, k 
CIKLUS i:=0-tól koztesobjektumok.osszes-ig, lepeskoz:=1 

CIKLUS j:=k-tól (k+k)-ig, lepeskoz:=1 
HA koztesobjektumok[i].jutalom >= k+k-1, AKKOR 

  x := VELETLEN(pozitivsavok[k – 1].elso+1, pozitivsavok[k – 
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1].masodik-1) 
  y := VELETLEN(0, kepernyo.magassag-objektumborito.magassag) 
  RENDEZ(koztesobjektumok[i], x, y) 
KULONBEN HA koztesobjektumok[i].jutalom == j, AKKOR 

 x := VELETLEN(pozitivsavok[j – k].elso+1, pozitivsavok[j – 
k].masodik-1) 
  y := VELETLEN(0, kepernyo.magassag-objektumborito.magassag) 
  RENDEZ(koztesobjektumok[i], x, y) 

HA VEGE 
CIKLUS VEGE 

CIKLUS VEGE 
CIKLUS i:=0-tól koztesobjektumok.osszes-ig, lepeskoz:=1 

CIKLUS j:=-k-tól (-k-k)-ig, lepeskoz:=-1 
HA koztesobjektumok[i].jutalom <= -k-k+1, AKKOR 

  x := VELETLEN(negativsavok[k – 1].elso+1, negativsavok[k – 
1].masodik-1) 
  y := VELETLEN(0, kepernyo.magassag-objektumborito.magassag) 
  RENDEZ(koztesobjektumok[i], x, y) 
KULONBEN HA koztesobjektumok[i].jutalom == j, AKKOR 

 x := VELETLEN(negativsavok[-(j + k)].elso+1, negativsavok[-(j + 
k)].masodik-1) 
  y := VELETLEN(0, kepernyo.magassag-objektumborito.magassag) 
  RENDEZ(koztesobjektumok[i], x, y) 

HA VEGE 
CIKLUS VEGE 

CIKLUS VEGE 
FUGGVENY VEGE 

Minden felhasználói értékelés és azt követő rendezés után a súlyértékek újraszámolásra 

kerülnek. 

SULYOK_UJRASZAMOLASA 
be: attributum_hash, ujobjektum, kezdetiSulyok 
CIKLUS i=0-tól attributum_hash.osszes, lepeskoz:=1 

CIKLUS j=0-tól attributum.osszes, lepeskoz:=1 
HA attributum_hash[i] TARTALMAZ ujobjektum.attributum, AKKOR 

attributum_hash[i]{ujobjektum.attributum[j]} := 
attributum_hash[i]{ujobjektum.attributum[j]} +1 

KÜLÖNBEN 
attributum_hash[i]{ujobjektum.attributum[j]} := 1 

HA VEGE 
CIKLUS VEGE 

CIKLUS VEGE 
var: maxAttributumok 
CIKLUS i=0-tól attributum.osszes, lepeskoz:=1 

maxAttributumok[i] := MAX_VALUE(attributum_hash[i]) 
CIKLUS VEGE 
CIKLUS i=0-tól attributum.osszes, lepeskoz:=1 
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attributum[i].suly  := maxAttributumok[i] * kezdetiSulyok[i] 
CIKLUS VEGE 
FUGGVENY VEGE 
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7. Példa az algoritmus működésére 

Legyen k=2, ekkor a képernyő ajánló része 2-2 zónára lesz felbontva mind a pozitív, 

mind a negatív oldalon. Továbbá k érték definiálja, hogy ha két objektum összehasonlítása 

során az egyezőségek száma kisebb vagy egyenlő, mint k, azaz 2 ebben a példában, akkor 

büntetőpontozás történik L(k) értékkel. A rendszerben legyen 8 különböző objektum: o1,…,on, 

tehát n=8. Ezeknek az objektumoknak 5 tulajdonságuk van: a1,…,am, így m=5. Kezdetben 

P={} és N={} és minden objektum ri jutalom értéke 0. Az a1 attribútum értékei egy karakteres 

betűk, az a2 attribútum értékei egész számok, az a3 attribútum értékei lebegőpontos számok, a4 

attribútum értékei évszámok és a5 attribútum értékei adathordozó típusok. 

 o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 

a1 a a b a a b a a 

a2 5 4 3 5 7 8 1 2 

a3 4.5 5.4 6.7 4.5 6.7 8.9 4.5 5.4 

a4 2018 2018 2016 2018 2017 2017 2017 2018 

a5 CD DVD CD DVD B-RAY B-RAY CD CD 

2. táblázat A példa objektumok és attribútumaik 

Az algoritmust tekintve az első feladat, hogy a k érték alapján felosztja a képernyőt, és az 

objektumokat a képernyő középső területén véletlenszerűen elhelyezi (5. ábra). 
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5. ábra Kezdőállapot 

A következő lépés, hogy a kezdeti súlyértékeket kiszámolja az algoritmus. Ehhez szükségünk 

van az attribútumok által felvehető különböző értékek számára. Ez az 2. táblázatból 

kiolvasható. Majd a különböző értékek számosságát elosztjuk az összes elem számával, azaz 

ebben a példában 8-cal. Így kapjuk meg a kezdeti súlyértékeket. 

• a1 � |{a, b}| = 2 ω1 = ωkezdeti,1 = 2/8 = 0.25 

• a2 �|{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8}| = 7 ω2 =ωkezdeti,2 = 7/8 = 0.875 

• a3 �|{5.4, 4.5, 6.7, 8.9|} = 4 ω3 =ωkezdeti,3 = 4/8 = 0.5 

• a4 �|{2016, 2017, 2018}| = 3 ω4 =ωkezdeti,4 = 3/8 = 0.375 

• a5 �|{CD, DVD, B-RAY}| = 3 ω5 =ωkezdeti,5 = 3/8 = 0.375 

Ezekből az információkból már előállítható L(k) = (ω1 +…+ ω5)/2 = 1.1875. Ezek után a 

felhasználó kiválasztja az o1 objektumot, és besorolja a P pozitív objektumok halmazába. Ekkor 

megkezdődik a jutalom értékek kiszámolása. Összehasonlításra kerül o1 objektum o2, o3,…, o8 

objektumokkal. A matematikai modellből megismert 2. számú képletet használva: 

 rj = rj + ω1S(a1i, a1j) + ω2S(a2i, a2j) + · ·  · + ωmS(ami, amj) – L(k) 

Először o2 objektum attribútumai összehasonlításra kerülnek o1 objektum attribútumaival. A 

képletet alkalmazva kerül kiszámolásra o2 objektum jutalom értéke: 

r2 = r2 + ω1S(a, a) + ω2S(5, 4) + ω3S(4.5, 5.4) + ω4S(2018, 2018) + ω5S(CD, DVD) – L(k). 

Behelyettesítve: 
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r2 = 0 + 0.25×1 + 0.875×0 + 0.5×0 + 0.375×1 + 0.375×0 – 1.1875 = -0.5625 

Jutalom értékeket 0.5 felett felfele kerekítjük, mert ahogyan az 5. ábrán is látható, a kialakított 

sávokhoz tartozó feltétel is egész értékekre van definiálva, így 

r2 = -1 

Ezt követően az o3 objektum attribútumai összehasonlításra kerülnek o1 objektum 

attribútumaival. A képletet alkalmazva kerül kiszámolásra o3 objektum jutalom értéke: 

r3 = r3 + ω1S(a, b) + ω2S(5, 3) + ω3S(4.5, 6.7) + ω4S(2018, 2016) + ω5S(CD, CD) – L(k). 

Behelyettesítve: 

r3 = 0 + 0.25×0 + 0.875×0 + 0.5×0 + 0.375×0 + 0.375×1 – 1.1875 = -0.5625 

Kerekítve: 

r3 = -1 

Ezt követően az o4 objektum attribútumai összehasonlításra kerülnek o1 objektum 

attribútumaival. A képletet alkalmazva kerül kiszámolásra o4 objektum jutalom értéke: 

r3 = r3 + ω1S(a, a) + ω2S(5, 5) + ω3S(4.5, 4.5) + ω4S(2018, 2018) + ω5S(CD, DVD) – L(k). 

Behelyettesítve: 

r3 = 0 + 0.25×1 + 0.875×1 + 0.5×1 + 0.375×1 + 0.375×0 – 0 = 2 

Látható, hogy L(k) értéke itt 0, mivel a megegyezett attribútumok száma (4 egyezőség) 

nagyobb, mint k. (k=2) 

Ez folytatódik így tovább. Összegezve az új jutalom értékek alakulását: 

 o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 

r  ∞ -1 -1 2 -1 -1 1 1 

3. táblázat Az új jutalom értékek az első felhasználói értékelés után 

A következő lépés, hogy a súlyértékek módosulnak. De mivel jelenleg csak egyetlen egy 

objektum van értékelve, így változatlan marad a súlyérték. Ezért még egy besorolás kell, hogy 

megmutassam a súlyértékek változását. A súlyértékek módosulása után történik az objektumok 

megfelelő halmazba besorolása, amelyet a következő felhasználói lépésben mutatok be a 

súlyértékek módosulásával együtt. 

A felhasználó az o2 objektumot szintén a P halmazba helyezi. Ekkor megint elkezdődik a 

jutalom értékek számítása az 2. számú képlet alapján: 

rj = rj + ω1S(a1i, a1j) + ω2S(a2i, a2j) + · ·  ·  + ωmS(ami, amj) – L(k): 
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Először az o3 objektum attribútumai összehasonlításra kerülnek o2 objektum attribútumaival. A 

képletet alkalmazva kerül kiszámolásra o3 objektum jutalom értéke: 

r3 = r3 + ω1S(a, b) + ω2S(4, 3) + ω3S(5.4, 6.7) + ω4S(2018, 2016) + ω5S(DVD, CD) – L(k). 

Behelyettesítve: 

r3 = -1 + 0.25×0 + 0.875×0 + 0.5×0 + 0.375×0 + 0.375×0 – 1.1875 = -2.375 

Kerekítve: 

r3 = -2 

Majd az o4 objektum attribútumai összehasonlításra kerülnek o2 objektum attribútumaival. A 

képletet alkalmazva kerül kiszámolásra o3 objektum jutalom értéke: 

r4 = r3 + ω1S(a, a) + ω2S(4, 5) + ω3S(5.4, 4.5) + ω4S(2018, 2018) + ω5S(DVD, DVD) – L(k). 

Behelyettesítve: 

r4 = 2 + 0.25×1 + 0.875×0 + 0.5×0 + 0.375×1 + 0.375×1 – 0 = 3 

r4 = 3 

Látható, hogy L(k) értéke itt 0, mivel a megegyezett attribútumok száma (3 egyezőség) 

nagyobb, mint k. (k=2) 

Ez folytatódik tovább, megint egy táblázatban összegzem az újonnan alakult súlyértékeket. 

 o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 

r  ∞ ∞ -2 3 -2 -2 0 2 

4. táblázat Az új jutalom értékek a második felhasználói értékelés után 

Ezt követően a súlyértékek módosulnak, amelyeket a besorolt objektumok attribútumainak 

összehasonlításával kapunk meg, tehát o1 és o2 kerül összehasonlításra: 

o1 o2 Max egyezések száma (ei) 

a a 2 

5 4 1 

4.5 5.4 1 

2018 2018 2 

CD DVD 1 

5. táblázat Az értékelt objektumok összehasonlítása 

Tehát az 5. táblázatból látható e1,…,e5 értékei. Alkalmazva a matematikai modellből megismert 

4. számú képletet, megkapjuk a módosult súlyértékeket: 
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ωi = ei × ωkezdeti,i 

ω1 = e1 × ωkezdeti,1 = 2×0.25 =  0.5 

ω2 = e2 × ωkezdeti,2 = 1×0.875 =  0.875 

ω3 = e3 × ωkezdeti,3 = 1×0.5 =  0.5 

ω4 = e4 × ωkezdeti,4 = 2×0.375 =  0.75 

ω5 = e5 × ωkezdeti,5 = 1×0.375 =  0.375 

A súlyértékek számolása után a képernyőn lévő objektumok a jutalom értékeknek megfelelően 

a kialakított sávokba kerülnek. A 6. ábrán látható a rendezés. Leolvasható az ábráról, hogy az 

o7 objektumot nem tudta besorolni, így maradt a besorolatlan objektumok halmazában. Az o3, 

o5, o6 objektumot a rendszer nem ajánlja. Az o8 és o4 objektum az ajánlott halmazba került be, 

de a különbség, hogy a rendszer nagyobb magabiztossággal ajánlja az o4 objektumot, mint az 

o8 objektumot.  

A felhasználó az objektumok elrendezése alapján könnyen megállapíthatja, hogy mely 

objektumok lettek ajánlva, és melyek nem. Ezek után még értékelhet objektumokat akár a 

negatív, akár a pozitív objektumok halmazába, ha úgy gondolja, hogy nem kapott elegendő 

ajánlást az objektum halmazból.  

 

6. ábra Rendezés utáni állapot 
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8. A heurisztikus algoritmus összehasonlítása a döntési fa 

algoritmus használatával 

Ebben a fejezetben a bemutatott algoritmus kerül összehasonlításra a döntési fa 

algoritmussal. A heurisztikus algoritmus már bemutatásra került, de mi is az a döntési fa? A 

döntési fa a legszélesebb körben használt gépi tanulási módszer. A nevéből adódóan, fa 

struktúrát használ, hogy osztályozza az adatokat különböző előre meghatározott osztályokba. 

A döntési fa egyik legnagyobb előnye, hogy egy olyan tanított modellt hoz létre, amely logikai 

kifejezésekkel reprezentálható [16]. A fa szerkeze csomópontokból és ágakból áll. Az utolsó 

csomópontokat a fa leveleinek hívjuk. Minden egyes csomópontra, ami nem levél, egy 

attribútum van hozzárendelve feltételként, amely által a további csomópontok vannak 

szétosztva gyerek csomópontokra. A gyerek ágakkal kapcsolódik a szülő csomópontra [17].  

Az első szembetűnő különbség, hogy a döntési fa jóslásához egy tanítási halmazra van 

szükségünk, ami alapján felépíthető a döntési fa. Ha a tanító halmazt túl kicsire választjuk, 

akkor alulillesztési hiba lép fel. Ha a tanító halmaz túl nagy, akkor túlillesztési hiba. Ezzel 

szemben a bemutatott heurisztikus algoritmusnak nincs szüksége egy komplett tanítási 

halmazra, hanem a felhasználói értékelések alapján valós időben értékel az algoritmus. A 

második jelentős különbség, hogy a bemutatott algoritmus folyamatosan tanul és pontosít egy 

új elem beérkezése során a súlyértékek módosításával és az objektumok összehasonlításával, 

amíg a döntési fa esetében, ha új elemet kap a tanítási halmaz, akkor újra kell építeni a fát, ami 

egy növekvő tanítási halmaz esetében egyre több időbe telik. Továbbá a megerősítéses tanulást 

támogatja a heurisztikus algoritmusom, amíg a döntési fa jóval egyszerűbb modelléből adódóan 

nem támogatja. 

6. táblázat A két módszer általános összehasonlítása 

Általános összehasonlítás 

 Döntési fa Heurisztikus algoritmus 

Tanítási halmaz Szükséges Nincs rá szükség 

Megerősítéses tanulás 

támogatása 

Nem Igen 

Sebesség A tanítási halmaz 

növekedésével lassul, mivel 

a döntési fát újra kell építeni. 

Nem romlik le, mivel mindig 

az aktuális állapothoz képest 

módosul az új állapot. 
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Az általános összehasonlítást követte a két algoritmusnak az összemérése egy valós 

helyzetben. Ehhez szükségem volt néhány mérőszámra: 

1. Mean Absolute Error (MAE) – Egyik legnépszerűbb mérőszám az ajánlórendszerek 

témakörében. Az algoritmus ajánlott értéke és a felhasználó valós osztályzata közötti 

különbség abszolút értéke [18]. 

+,- =	∑{0,1}	|40,1 	− 50,1|6  
(5) 

Ahol pu,i az ajánlott értékelése az u felhasználónak, rui a valós/tényleges értékelése az 

objektumnak, és N az összes ajánlás. 

2. Root Mean Square Error (RMSE) – Az algoritmus ajánlott értéke és a felhasználó valós 

osztályzata közötti különbség négyzete. Ennél a mérőszámnál az átlagos négyzetes hiba 

gyökét kapjuk. Ez kiemeli a nagyobb eltéréseket a valós értékelés és az ajánlott értékelés 

között [18]. 

7+8- =	9∑{0,1}	�40,1 	− 50,1�:6  

(6) 

3. Precision – A jóslás pontosságára használt mérőszám. Releváns objektumok alatt azokat 

az objektumokat értjük, amelyeket a felhasználó ugyan úgy értékel, ahogy az 

ajánlórendszer jósolja. Az összes ajánlott objektum alatt minden olyan objektumot 

értünk, amelyet a rendszer ajánlott, még ha tévesen is [19].  

;5�<=�=>? = 	 5�@�Aá?�	>BC��DE�>�	��á����	ö�����	�Cá?@>DD	>BC��DE�	��á�� 
(7) 

4. Coverage – Az ajánlórendszer lefedettségére utal, hogy mennyi objektumot tud ajánlani 

az összes objektum halmazból. Ez egy arány az ajánlott objektumok és a rendszerben 

lévő objektumok között, így megkaphatjuk, hogy az ajánlórendszer mennyire sok 

ajánlatot képes tenni a felhasználónak. A Coverage és Precision érték összefüggésben 

állnak egymással. Általában a nagyobb Precision érték a Coverage érték csökkenéséhez 

vezet, és fordítva is igaz, a Coverage növekedése a Precision csökkenéséhez vezethet 

[20].  

G>A�5��� = 	��	ö�����	�Cá?@>DD	>BC��DE�	��á����	ö�����	>BC��DE�	��á��  (8) 
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Ezen mérőszámok segítségével mértem a két algoritmust 5 személyen, és átlagoltam. A 

tesztelést egy konkrét feladaton végeztem, filmekből álló objektumokat használtam fel. 51 

objektum közül lehetett választani, amelyeknek az összehasonlításra került attribútumai az 

alábbiak: műfaj, kiadási év, filmhossz, IMDb értékelés, kiadó ország, színészek és rendezők. 

Tesztelés során a pozitív és negatív halmazokba ugyanannyi film került. A rendszerben az 

objektumok öt különböző értéket vehetnek fel:  

• LIKE: Felhasználó által az objektum a pozitív halmazba sorolása. 

• DISLIKE: Felhasználó által az objektum a negatív halmazba sorolása. 

• 1: A rendszer ajánlja az adott objektumot. 

• 0: A rendszer nem tud dönteni az adott objektum besorolásáról. 

• -1: A rendszer nem ajánlja az adott objektumot. 

Mérőszámokkal összehasonlítás 

 Döntési fa Heurisztikus algoritmus 

MAE 1.0456 0.8234 

RMSE 0.2779 0.2307 

Precision 0.4404 0.6539 

Coverage 0.7976 0.5932 

7. táblázat Mérőszámokkal összehasonlítás 

A 7. táblázatból látszik, hogy a döntési fa MAE és RMSE értékei nagyobbak, mint a 

heurisztikus algoritmusnak, tehát a döntési fa nagyobb hibával dolgozik, mint a heurisztikus 

algoritmus. Továbbá a heurisztikus algoritmusnak a Precision értéke nagyobb, azaz nagyobb 

pontossággal dolgozik, mint a döntési fa. Azonban a döntési fa Coverage értéke jobban teljesít, 

több objektumot tud besorolni a halmazokba. Összességében elmondható az, hogy a 

kifejlesztett heurisztikus algoritmusom nagyobb pontossággal, kevesebb hibával dolgozik, mint 

a döntési fa. A döntési fa viszont több objektumot tud besorolni a halmazokba, még ha hibásan 

is teszi azt.  

A megvalósított program futásáról készült videót az alábbi linken keresztül lehet 

letölteni/megtekinteni: 

https://drive.google.com/open?id=1l7d3EAGSOg5oWISQURDgnEjNnehYEWC6 
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9. További alkalmazható területek 

Az algoritmus elkészítésekor fő szempont volt, hogy egy olyan általános módszert 

készítsek, hogy az egy tetszőleges objektumra alkalmazható legyen. Ehhez néhány példát 

sorolok:  

1. Egy autókereskedés esetében kiválóan alkalmazható az ajánlórendszer, mert a 

vevő már képes otthon a számítógépe előtt választani, hogy mely autókat 

szeretné megvásárolni, kipróbálni. Az attribútumok ebben az esetben olyanok, 

mint az autó színe, gyártási éve, motor köbcenti, üzemanyag típusa és még 

sorolhatnám. 

2. Pályaválasztás esetében is helytálló lehet az algoritmus, ahol az általános 

iskolások vagy középiskolás fiatalok kaphatnak ajánlásokat a különböző 

szakmákról. Ebben az esetben az attribútumok lehetnek: szellemi vagy fizikai 

munka, önálló vagy csapatmunka, veszélyesség, a munkaidő és formája stb. 

3. Lakás vagy házvásárlás során is összehasonlíthatóak az ingatlanok 

attribútumai, amelyek az alábbiak: ár, terület, szobák száma, környék vagy 

kerület, fűtés típusa, kert kapcsolat. 

4. Társkereső algoritmusok is egyre nagyobb hangsúlyt kaptak ebben a 

felgyorsult világban. 2018-ban egy életképes példa lehet, ahol az 

attribútumokra pár példa: nem, hajszín, szemszín, testmagasság, súly, vagy 

akár belső tulajdonságok is. 

A világunk különböző objektumokból állnak, amelyeket attribútumok jellemeznek. Csak az 

algoritmust implementálón múlik, hogy milyen objektumon szeretné alkalmazni ezt a 

megoldást. 
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10. Összefoglalás 

Egy új heurisztikus módszer lett bevezetve a rangsorolási problémára, amit 

objektumok ajánlására használunk. A rendszer a tartalom alapú ajánlás módszerét 

heurisztikával használja a jobb becslés érdekében. Csupán néhány objektum kiválasztásával 

már a teljes objektum halmaz nagy pontossággal rangsorolásra kerülhet, figyelembe véve a 

felhasználó preferenciáit.  

A jövőben szeretném az elkészített algoritmust nagyobb adatbázison is tesztelni, a 

jutalom értékek folytonosságának vizsgálatával foglalkozni, továbbá egyéb már létező 

algoritmusokkal összehasonlításokat végezni. 
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TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ 

Köztudott, hogy a megfelelő életmód kialakításával a súlyos betegségek (többek között 

a cukorbetegség, szív- és érrendszeri megbetegedések, az elhízás és más, a mozgásszegény 

életmódhoz köthető problémák) kialakulása hatékonyan megelőzhető és kezelhető, mégis az 

utóbbi évtizedben ezek az úgynevezett krónikus betegségek vezető halálozási okokká váltak. 

Habár a modern orvostudomány folyamatosan fejlődő vívmányai próbálnak javítani 

ezen a helyzeten, kutatások azt mutatják, hogy az embereket segítő szakmáknál (orvosok, die-

tetikusok, ergonómusok, stb.) tapasztalható munkaerőhiány hosszabb távon súlyos problémá-

kat okozhat, hisz a szakemberek száma nem képes lépést tartani a betegek számának növeke-

désével. 

Az informatika vívmányait felhasználva a telemedicina területe azonban újfajta meg-

oldásokat kínál, melyekkel hatékonyan javítható ez a helyzet. A szakterületekhez tartozó tu-

dásanyag komputerizálásával és automatizálásával egyaránt enyhíthető a szakemberekre nehe-

zedő nyomás s tehető nagyobb tömegek számára elérhetővé az életvitel javítását segítő tudás 

elérése. 

Ennek szellemében megkezdődött egy olyan keretrendszer kifejlesztése, amely segít-

ségével olyan szakértői rendszerek alakíthatók ki, amik képesek egy-egy szakterület tudás-

anyagát magukba foglalni. A keretrendszer képességeinek tesztelésére két modul készült: egy 

a naplózáson alapuló diétás és fizikai aktivitás orientált életmód-tanácsadáshoz, egy a munka-

helyi ergonómiához. 

Kulcsszavak: CLIPS; szakértői rendszer; életmód-tanácsadás; telemedicina; munka-

helyi ergonómia. 
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BEVEZETÉS 

A krónikus betegségek kezelésében és megelőzésében az egyének életmódja meghatá-

rozó szerepet tölt be [1], s köztudott, hogy a jó életszínvonal kialakításának egyik alapszük-

séglete a megfelelő egészségi állapot. Ennek ellenére, az elmúlt pár évben jelentős számú, 

úgynevezett modern kori civilizációs megbetegedés ütötte fel a fejét, s érint egyre nagyobb 

tömegeket a társadalomban. A krónikus megbetegedések (többek között a cukorbetegség, 

szív- és érrendszeri megbetegedések, elhízás és más, a mozgásszegény életmódhoz köthető 

problémák) pedig a vezető halálozási okokká váltak. 

Habár az olyan előrelépések az egészségügyben, mint az új eljárások és technológiák 

javítják az ellátás minőségét, egy jóval hangsúlyosabb gond ezeket az eredményeket majd-

hogynem teljesen elhanyagolhatóvá kicsinyíti. Ez pedig nem más, mint az a nemrégiben meg-

jelent szakemberhiány, mely azokat a szakmákat érinti, amelyek jelentős szerepet töltenek be 

a betegek jobb életszínvonalának kialakításában, az érintettek segítésében (pl. orvosok, edzők, 

dietetikusok, ergonómusok, stb.). Mi több, ez a hiány az elkövetkezendő években várhatóan 

rohamos iramban fog növekedni, köszönhetően annak, hogy a betegek száma sokkal nagyobb 

arányban fog nőni, mint az őket segítő szakembereké [2]. 

A telemedicina fő célkitűzéseinek egyike eme probléma megoldása, az egészségügyi 

ellátottság globális szinten történő javítása az informatikai vívmányok, valamint a telekom-

munikáció felhasználásával. Az emberi szakértők tudását magukba foglaló szoftverek kifej-

lesztésével lehetővé válhat az egészégügyi szolgáltatások eljuttatása a társadalmak nagyobb 

részéhez, mégpedig az öngondoskodás támogatásával és megkönnyítésével. Ezt elősegíti az, 

hogy a modern társadalmak „számítógépes lefedettsége” (a személyi számítógépek, laptopok, 

okostelefonok, tabletek, stb. száma) az elmúlt évek során jelentősen megnőtt, s előrejelzések 

szerint a jövőben még tovább fog növekedni [3]. Ez a tendencia, valamint az a jelenség, hogy 

ezek az eszközök majdhogynem elengedhetetlen részévé váltak a mindennapoknak (főként a 

fiatalok körében), egy kitűnő lehetőségnek tűnik, hogy egyaránt segíteni lehessen a tudatos 

életmód elsajátítását és az egészségügyi ellátottság fejlesztését. 

Az emberi tudás automatizálása azonban közel sem egyszerű feladat. Egyrészt az alap-

vető dolgokon túl (bár néha azokon belül is) gyakran jelennek meg új megközelítések, tren-

dek, hogy mi is tekintendő az egészséges életmód részének, mit szükséges és mit nem szabad 

tenni az egészség megőrzésében, helyreállításában, s nemegyszer ezek egymásnak ellentmon-

dó újítások. Ez pedig azzal jár, hogy a szakértői tudást használó szoftvereknek képesnek kell 
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lennie alkalmazkodni az effajta változáshoz, s támogatnia kell az elfogadott újdonságok köny-

nyű megvalósítását, beillesztését a rendszerbe. Másrészt, attól függetlenül, hogy milyen friss 

az adott tudás, az akkor is olyan „magas szintű”, mely egy számítógép számára érthetetlen: 

még az olyan, emberek számára egyszerű és egyértelmű fogalmak esetében is, mint „mozog-

jon eleget”, egy számítógép számára definiálni kell nemcsak azt, mikor teljesült ez, hanem 

hogy mit értünk „elég” vagy „mozgás” alatt. Ez az „alacsony szintűvé” történő átalakítási fo-

lyamat azonban a szakértők számára egyaránt bonyolult, időigényes és unalmas feladat, mely 

hozzáállásuk, tekintve, hogy többségük nem informatikai szakértő is egyben (s mert emiatt 

nem is várható ez el tőlük), teljesen érthető. Magát a rendszert kell úgy kialakítani, hogy olyan 

alapvető „építőelemekkel” rendelkezzen, melyek segítségével a szakértők az általuk megszo-

kott magas szintű fogalmakat könnyedén képesek felépíteni, s mely elemek a számítógép 

számára is kellőképpen érthetők. Belátható tehát, hogy annak meghatározása, mik is legyenek 

ezek az egyszerű elemek, elsődleges és fontos feladata egy ilyen rendszer kialakításának. 

Ezt szem előtt tartva kezdődött meg egy Életmód Támogató Keretrendszer fejlesztése, 

mely segítségével olyan szakértői rendszerek hozhatók létre, amik hatékonyan képesek részt 

venni az előbb említett problémák megoldásában, akár általános, nagy célközönségeket célzó 

alkalmazásokként, akár csak egy-egy kiemelt betegcsoportra (pl. cukorbetegek) fokuszáló 

szoftverekként. A dolgozatban bemutatásra kerülő fejlesztésnek fontos részét képezi Lőrincz 

Tamás tevékenysége (az életmód-támogató modul fejlesztése, a keretrendszer alapjainak ki-

dolgozása), mely diplomamunkájában [4] részletesebben megismerhető. 

A keretrendszer alkalmasságának vizsgálatára két terület, a naplózáson alapuló diétás 

és fizikai aktivitás orientált életmód-tanácsadás, valamint a munkahelyi ergonómia került ki-

választására. Ennek a két, látszólag egymástól különálló területnek a közös alapját az adja, 

hogy minkét esetben a felhasználói viselkedés tanulmányozása kivitelezhető események rögzí-

tésével és azok szakértői rendszerekkel történő kiértékelésével (ahol csak a felhasznált szakér-

tői tudásban van eltérés). 

A szakértői rendszerek (emberi szakértelmet valamilyen módon magukba foglaló 

rendszerek) sok alkalmazási területen megfigyelhetők, logisztikai, pénzügyi, gyártási és ter-

mészetesen egészségügyi körülmények között egyaránt. A számos megközelítés közül, melyek 

az emberi tudás számítógépek számára történő átalakításával foglalkozik, a leggyakrabban 

választott megoldás a szabályalapú rendszerek használata [5]. Érdekes módon viszont, az 

előbbi kutatás által az elmúlt 30 évet lefedő időszakból kiválasztott és vizsgált kb. 300 szakér-

tői rendszer egyike sem érintette az életvitelhez kapcsolódó témaköröket. 
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Pedig, mint ahogy már említésre került, az életmódnak jelentős szerepe van a modern 

társadalmakat érintő betegségek kezelésében. Egy felelőtlen, „élvezetorientált” életstílus hu-

zamosabb fenntartása jelentős negatív hatással bír az életszínvonalra, hiszen a rendszertelen és 

egészségtelen életkörülmények lényegesen hozzájárulnak a különböző egészségügyi problé-

mák kialakulásához. A dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, a nem megfelelő táplálkozás és 

a mozgásszegény életmód elkerülésével azonban ezek a veszélyek elkerülhetők lennének. A 

Lavinia életmód-tükör alkalmazás [4] célja, hogy a mindennapokban segítse a felhasználókat 

a megfelelő életvitel kialakításában: lehetővé teszi a napi táplálék- és gyógyszerbevitel rögzí-

tését, valamint a fizikai aktivitás naplózását. Az így szerzett adatok kiértékelésével lehetőség 

nyílik az eseményekre történő azonnali, személyre szabott visszajelzésre, azonban ehhez 

szükséges a dietetikus szakemberek tudása. Ezért az egyik, a keretrendszer felhasználásával 

megalkotott modul ezzel a témával foglalkozik. 

A másik, a munkahelyi ergonómiát vizsgáló téma alapjául az a tény szolgál, hogy már 

az 1990-es évek végén a számítógépes munkára épülő foglalkozások túlsúlyba kerültek [6], s 

az így megnövekvő számítógéphasználat azzal a negatív eredménnyel jár, hogy a munkaválla-

lók a munkaidejük jelentős részét ülve töltik [7], ez pedig hosszú távon súlyos egészségügyi 

károsodásokat okozhat. Azonban bizonyított, hogy a munkakörülmények ergonómia vizsgála-

tával és a javításával ezek a kockázatok jelentősen csökkenthetők [8]. Ehhez természetesen 

szintúgy szakemberek (ergonómusok) bevonása szükséges, mely habár kívánatos, globális 

szinten ugyanúgy a már említett, a többi egészségügyi szakterületnél megfigyelhető nehézsé-

gekbe ütközik. De az informatikában lezajló fejlesztések itt is hasznosnak bizonyulhatnak, a 

fejlődő szenzortechnológiák segítségével ugyanis egyre könnyebben és pontosabban megtör-

ténhet az emberi test helyzetének felismerése és feldolgozása, mely alapján akár ergonómiai 

véleményalkotás is lehetséges. A másik fejlesztett modul így ezen problémakörrel foglalkozik. 

A következő mód az alkalmazott módszereket ismerteti, azután a keretrendszer bemu-

tatása következik, majd az azzal létrehozott 2 modul ismertetése. Zárásul az elért eredmények, 

majd az elvégzett munka összefoglalása és a jövőbeli tervek szolgálnak. 
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ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

Szakértői rendszerek 

A szakértői rendszerek megvalósításában különböző megközelítések léteznek (fuzzy 

logika, genetikus algoritmus, (mély-)neurális hálózatok, stb.), azonban az életvitel kialakításá-

hoz kapcsolódó témakörök esetén a szabályalapú rendszerek alkalmazása célravezetőbb lehet. 

Ennek oka, hogy az érintett területek szakértői az esetek többségében képesek egyszerű HA-

AKKOR jellegű állítások segítségével kifejezni tudásukat, mely felépítés megegyezik a sza-

bályalapú rendszerek működésével. Azok ugyanis tényekre (a rendszer állapotát, valamint az 

újonnan beérkező eseményeket leíró állításokra) vonatkozó szabályokat, azok teljesülését fi-

gyelve hoznak döntéseket, következtetnek, hogy mi a következő megfelelő lépés. Ha szüksé-

ges, módosítják a már meglévő tényeket, újakat szúrnak be, vagy már meglévőket törölnek.  

Előnyük, hogy a működés során egyértelműen követhető miként alakulnak az ok-

okozati viszonyok, mely esemény milyen reakciót és miért pont azt váltja ki (míg például neu-

rális hálózatok esetén a betanítást követően nincs egyértelmű magyarázat arra, hogy adott be-

menetre miként és főképp miért az lett a kimenet, ami), így utólag könnyen és egyértelműen 

ellenőrizhető, hogy a használt tények és szabályok ténylegesen megfelelnek-e az adott terület-

hez tartozó elvárásoknak. Másik előnyük, hogy a rendszer tudásbázisa (a szakértői tudást ma-

gába foglaló komponens) és a működés alapjául szolgáló következtető motor egy jól felépített 

rendszerben egymástól elkülönül, így az egyik módosítása, fejlesztése nem igényli a másik 

átalakítását is, ezáltal hatékonyabb a rendszer fenntartása, frissítése. 

Az életmód-tanácsadó modul szabálybázisának megalkotásánál a tudásbázist adó ma-

gas szintű szabályok azoktól a dietetikai szakértőktől származtak, akik részt vettek a Lavinia 

fejlesztésében és az akkor végzett klinikai vizsgálatokban. Az ergonómiai kiértékeléshez er-

gonómus szakértők, valamint a RULA (Rapid Upper Limb Assessment ~ gyors felső végtag 

kiértékelés) [9], egy általánosan elfogadott és a (főként irodai) felhasználók fizikai terhelésé-

nek megállapítására használt értékelési módszer segítségével zajlott.  

Az idő modellezése 

Sok, szakértői rendszerek által megoldott probléma esetében a tények egymáshoz vi-

szonyított időbeli kapcsolata nem releváns. Az életvitelhez kötődő esetekben azonban – élet-

mód és munkaergonómia esetén egyaránt – az időnek fontos szerepe van a döntések meghozá-

sakor. Nem mindegy például, hogy egy „a felhasználó sportolt ma” típusú tény első alkalom-
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mal kerül rögzítésre, avagy egy héten belül már hetedszer, hiszen utóbbi egy nagyobb ered-

mény. Ugyanez a munkaergonómia esetén is fennáll, hisz habár egy „a felhasználó görnyedten 

ül” jellegű esemény első alkalommal sem bír pozitív tartalommal, azonban ha ez az elmúlt 5 

óra alatt folyamatosan igaz volt, akkor az egy jóval nagyobb fajsúlyú gondot jelez. Az idő 

múlásának megfelelő kezelése tehát elengedhetetlen a pontos működéshez, hisz némely tény 

elvesztheti időszerűségét, ezért szükséges lehet ezek módosítása vagy törlése, míg más ese-

tekben adott időközök elteltével indokolt lehet bizonyos tények beillesztése: pl. „a felhasználó 

a mai napon fogyasztott halat” ténynek a következő napon már „a felhasználó a tegnapi nap 

folyamán fogyasztott halat” értelemben kell szerepelnie. 

Az előző példában megfigyelhető az a szemléletmód, mellyel legtöbb esetben az élet-

vitellel foglalkozó szakember az események időbeliségéhez viszonyulnak. Ez pedig nem más, 

mint hogy a történteket a jelen időhöz, az adott pillanathoz viszonyítva vizsgálják, írják le, 

azaz elemzik, mit is csinált a felhasználó az elmúlt 1-2 órában/napban/hétben/stb., s ezalapján 

értékelnek. Ez viszont eltér attól a megközelítéstől, mely az események számítógépes rögzíté-

séhez kapcsolódik, miszerint egy-egy adott esemény megtörténtéhez jellemzően az adott pil-

lanat alapján létrehozott időbélyeg eltárolása kapcsolódik. Ez pedig egy újabb, egyaránt fontos 

és megoldandó feladatot jelent a megfelelő időkezelés megvalósításánál. 

A keretrendszer ez előbbi problémák áthidalása érdekében relatív időbélyegeket hasz-

nál az eseményeknél, azaz minden ténynél számon tartja, hogy az milyen „idős”, mi a „kora”. 

Értelemszerűen, egy új tény beszúrásakor ez 0 értéket vesz fel, mely érték ezt követően tetsző-

leges időközönként és akárhány alkalommal frissíthető, ezáltal „öregítve” a tényt. Ehhez 

mindössze olyan öregítést végző szabályokra van szükség, melyek akkor érvényesülnek (fut-

nak le), ha az egy időegység elmúlásának megtörténtét jelentő „jelzőtények” beszúrása meg-

történik. Az azonban, hogy mi tekintendő egy időegységnek, nem egy előre fixen definiált 

érték a keretrendszerben. Ennek oka az, hogy több, egymástól eltérő témakört érintő imple-

mentációnál lényeges különbségek lehetnek abban, mely időegységek fontosak: például csak a 

két vizsgált terület esetében, míg az életmód-tanácsadás esetén az „óra”, „nap” és „hét” fo-

galmak mérvadók, addig a munkaergonómia esetében a „perc” és „óra” egységek használata 

ajánlatos. Ennek megfelelően a keretrendszerben úgynevezett idődimenziók definiálása lehet-

séges, ahol szükséges egy alap időegység (legkisebb egység) meghatározása, melyből további, 

akár egymásra épülő időegységek hozhatók létre. Ezzel lehetséges az adott terület által meg-

követelt időkezeléshez való rugalmas alkalmazkodás. A dolgozatban vizsgált 2 témakörhöz az 

előbb említett két időkonfiguráció (óra-nap-hét valamint perc-óra) került megvalósításra. 
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Validáció és tesztelés 

A szakértői rendszerek működésének értékelése megtörténhet valós helyzetekben tör-

ténő kipróbálásukkal (amennyiben van rá lehetőség), avagy Turing-teszt jellegű vaktesztek 

segítségével. Utóbbiak során egy adott bemenetet egyaránt feldolgozza a fejlesztett rendszer 

és egy, az adott szakterültben jártas emberi szakértő, majd az így kapott eredmények úgy ke-

rülnek tovább egy másik szakértőhöz felülvizsgálatra, hogy ő nem tudja, melyik honnan szár-

mazik. Ezeknek a módszereknek azonban feltétele, hogy kellő számú szabály formalizálása 

megtörténjen, hisz egy alap funkcionalitás működésének vizsgálatára ezek az eljárások nem 

igazán indokoltak, hisz aránytalanul sok erőforrást igényelnek. Erre ugyanis elegendő néhány 

egyszerű, könnyen értelmezhető szabály formalizálása és az eseménysorok ezekkel történő 

kiértékelése. 

Azonban még az ilyen, egyszerű teszteléshez is szükséges a felhasználói viselkedés 

szimulálása a megfelelő bemenetek előállításához. Ennek során jelentkezik az időkonfiguráci-

ók használatának egyik előnye: az éppen használt időegységektől függetlenül, az alap időegy-

ség elteltét jelző tények egyfajta „órajel”-ként üzemelhetnek, azaz beszúrásuk tetszőleges 

ütemben megtörténhet, akár lényegesen gyorsabban is, mint az általuk ténylegesen leírt idő-

szak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha már adott a vizsgálni kívánt bemenet, akkor az 

akár egy évnyi adatot is tartalmazhat, a feldolgozása mégis megtörténhet pár perc leforgása 

alatt, hisz az egyes órajelek között csupán annyi idő eltelésé szükséges, amíg az ahhoz az idő-

szakhoz tartozó események beszúrása lezajlik. Ezáltal lényegesen gyorsítható a tesztelés fo-

lyamata, valamint ez akár a rendszer működése során egy váratlan rendszerhiba (pl. áramszü-

net) utáni helyreállításnál is elő tudja segíteni az utolsó állapot gyorsabb visszaállítását. 

Az életmód-tanácsadó modul esetében a teszteléshez bemenetként a Lavinia alkalma-

zás fejlesztése alatt végzett klinikai vizsgálatok során gyűjtött felhasználói naplók szolgálhat-

nak, míg a munkaergonómiai modul esetében munkahelyi, irodai videófelvételek kivonatából 

(melyek a személyes adatok biztonsága érdekében csak a szükséges testhelyzethez kötődő 

információkat tartalmazzák) készült logok lehetnek alkalmasak ugyanerre a célra. 
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A KERETRENDSZER 

A szakértői rendszer implementálásához a CLIPS (C Language Integrated Production 

System) [10] került kiválasztásra, hogy a keretrendszer következtetést végző alapjául szolgál-

jon. Ez egy olyan szabályalapú programozási nyelv/eszköz, mely 1985 és 1996 között került 

kifejlesztésre a NASA Johnson Űrközpontjában. Alkalmazhatóságát többször bizonyította: 

amellett, hogy az űrjárművek irányításában segítette az űrkutatás küldetéseit [11], felhasznál-

ták még többek között biztonsági célokra [12] és más, hasonlóan fontos feladatok ellátására is. 

A kiválasztását emellett olyan további előnyök is indokolták, minthogy a szoftvert mára nyíl-

tan hozzáférhetővé tették és szabadon felhasználható, hogy működéséhez alacsony erőforrás-

igény társul, s az, hogy a C kódú alapok miatt jól hordozható (portability). 

A hordozhatóság megtartására törekedve a keretrendszer megírása C++ nyelven tör-

tént. A keretrendszer felépítése az 1. ábra látható. A rendszer a kapcsolatot a külvilággal egy 

Google Protocol Buffers-t (röviden Protobuf-ot) [13] használó interfészen keresztül tartja (a 

Protobuf technológiával strukturált adatok továbbíthatók nyelv- és platformfüggetlen módon – 

„hasonló az XML-hez, de kisebb, gyorsabb és egyszerűbb”). Az interfész felhasználásával 

lehetséges a rendszer konfigurálására és irányítására vonatkozó utasítások, valamint a beme-

netek kívülről történő megadása, s a rendszer válaszainak fogadása. Ezen lehetőségeknek 

megfelelően két fő típusú Protobuf üzenet létezhet a rendszerben: control és event (a Protobuf 

üzenetek struktúráját a 2. ábra mutatja be). Előbbiek segítségével végezhető a szakértői rend-

szer működését befolyásoló olyan parancsok megadása, mint például az „INIT” (kezdeti kon-

figuráció betöltése az adatbázisból), „RESET” (CLIPS alaphelyzetbe állítása a munkamemó-

riából) vagy „INTERVAL_PASSED” (az alap időegység eltelésének jelzése). 

 

1. ábra A fejlesztett keretrendszer felépítése 
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2. ábra A Protobuf üzenetek struktúrája az életmód-támogató modulban

A „CHANGE_RULESET” művelet jobbára az életmód-tanácsadó rendszer esetében hasznos: 

ennek köszönhetően különböző szabálycsoportok közötti váltás lehetséges, melynek segítsé-

gével a jelentősen különböző felhasználói tulajdonságokhoz társuló eltérő igényekhez lehet 

igazodni (pl. cukorbetegek esetében jóval nagyobb körültekintés szükséges egy átlagos fel-

használóhoz képest). Utóbbiak, az események, két altípusra oszthatók: tényekre, melyek újon-

nan bejövő, beszúrandó tényeket jelentenek (pl. a felhasználó sportolni volt), és következmé-

nyekre, melyek a rendszerből kimenő üzeneteket jelenti (pl. a felhasználót az elért eredményei 

miatt meg kell dicsérni). 

Az üzenetek értelmezését és kezelését (jöjjenek azok a rendszeren kívülről vagy belül-

ről) egy úgynevezett esemény közvetítő (event dispatcher) végzi. Feladata, hogy a CLIPS mo-

tor közvetlen vezérlését elvégezze a bejövő utasítások alapján, hogy beszúrja az új tényeket, 

valamint hogy kezdeményezze a kimenő események küldését. A CLIPS runtime feladata az 

ekképpen rendelkezésére bocsátott tények és szabályok alapján a következtetések elvégzése. 

A dispatcher azonban nem egyedül a CLIPS motorral kommunikál, hanem egy adatbá-

zissal is, melynek feladata többrétű: amellett, hogy tárolja a kezdeti konfigurációhoz tartozó 

adatokat (szabályokat, tényeket, elküldhető üzeneteket), a rendszer pillanatnyi állapotát és 

annak változását is számon tartja, melyből utólag egyaránt levezethető, hogy mely esemény 

milyen következményt váltott ki (ez a működés validációjánál hasznos), s amivel lehetséges 

egy esetleges váratlan rendszerhiba utáni helyreállítás. Az adatbázis (melynek modellje a 3. 

ábra látható) fő entitásai és céljuk az alábbiak: 

 rule, fact és event táblák – a definiált szabályok, tények és események tárolása

 rule_fact tábla – a tények és az azokat létrehozó szabályok kapcsolatának megadása
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 rset és rule_set táblák – a különböző szabálycsoportok használatához szükségesek 

 rule_gui tábla – a környezet felé küldendő üzenetek tárolása, valamint a hozzájuk tarto-

zó szabályok számon tartása 

 

3. ábra A keretrendszer által használt adatbázis modellje  
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

A keretrendszer felhasználásával a korábban említett két témakörhöz egy-egy modul 

kezdeti verziójának fejlesztése történt meg. A továbbiakban ezen témakörök jellegzetességei 

és a hozzájuk készült modulok ismertetése található. 

Életmód-tanácsadás 

Az életmód-tanácsadó modul számára a szabályok formalizálása dietetikus szakértők 

segítségével zajlott. Ennek során kiemelt hangsúlyt kapott, hogy a felhasználók életmódjának 

értékelésekor nem célszerű csupán a helytelen dolgokra összpontosítva és azokért figyelmez-

tetést küldve remélni a változást, hiszen ez a hozzáállás inkább csak elkedvetleníti a felhasz-

nálót az alkalmazás használatától. A jelentősebb javulás éppen egy ezzel ellentétes megközelí-

tés alkalmazásával érhető el, amikor azokért a jó dolgokért kapnak pozitív visszajelzést, me-

lyek, még ha csak kevés alkalommal is, de előfordulnak. A felhasználók motivációjának fenn-

tartása ugyanis kulcsszereppel bír abban, hogy sikerül-e a kitűzött célt, egy egészségesebb 

életmódot elérni, mert az esetek többségében az érintettek hajlamosak úgy átélni ezt a folya-

matot, mint egy korábbi, kényelmesebb életmód elhagyását, s így nagy szükségük van a kellő 

támogatásra. 

Egy ilyesmi jellegű szabály például a „Ha a felhasználó az elmúlt 7 nap mindegyikén 

sportolt, akkor meg kell dicsérni”. Egy ilyen szabály könnyedén megvalósítható a fejlesztett 

keretrendszerben: elsőként szükséges egy olyan szabály létrehozása, mely megvizsgálja, hogy 

megvannak-e a szükséges korú (0, 1, …, 6 napos) sportolást leíró tények, s ha igen, akkor in-

dítványozza egy dicsérő üzenet elküldését (természetesen mindez feltételezi, hogy mind a nap-

lózás, mind az azzal kapcsolatos adatok beszúrása megfelelően megtörtént az elmúlt időszak-

ban). Ahhoz viszont, hogy a rendszer megfelelően működjön, még egy dolog hátra van, ez 

pedig egy olyan tény beszúrása az üzenet elküldése után, mely az üzenetküldés megtörténtént 

jelenti: enélkül ugyanis a felhasználót a rendszer folyamatosan ugyanazt tartalmazó üzenetek-

kel bombázná, hiszen az ehhez szükséges feltétel így minden pillanatban teljesülne. Az üze-

netküldést igazoló tény korára vonatkozó korlátozással az is könnyen szabályozható, hogy 

milyen időszakonként kapjon a felhasználó értesítést a hasonló eredményekért (ami inkább 

azokban az esetekben fontos, amikor egy-egy rövidebb időszak alatt többször teljesülhet 

ugyanaz a feltétel). Például míg a napi rostbevitel elérésére vonatkozó dicséret megadása a 

kezdő időszakban fontos lehet, ha a felhasználó ezt rendszeresen elvégzi az első 1-2 hét után, 
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azt követően már feltételezhető, hogy nincs szükség a mindennapos üzenetküldésre. Egy 

ezeknek megfelelő szabály CLIPS-beli formája a 4. ábra látható.  

4. ábra Példa egy motiváló üzenetet küldő szabályra

Viszont a napi rostbevitelhez kapcsolódó szabály esetén felmerül egy másik feladat, 

melynek helyes kezelése szintén jól megvalósítható a keretrendszerben. Ez nem más, mint 

hogy egy „Ha a felhasználó mai rostbevitele átlépte a napi ajánlott mennyiséget, akkor meg 

kell dicsérni” szabály esetében a feltétel függ a felhasználótól, itt konkrétan attól, hogy számá-

ra mi is az ajánlott napi rostmennyiség. De nem ez az egyetlen olyan szabály, melyben a fel-

használó vagy az általa kijelölt cél befolyásolja a szabályok működését (pl. a testtömeg eseté-

ben a cél lehet fogyás, hízás vagy tartás). Sőt, némely esetben ugyanazon érték elérése egyi-

küknek lehet pozitív, míg a másiknak negatív megítélése. Például míg a dializált veseelégtelen 

betegek esetén a fehérjebő étrend javasolt (a dialízis során sok fehérjét veszítenek, mely ha 

nem kerül pótlásra, a szervezetük a saját fehérjéit kezdi el lebontani), addig a dialízist még 

nem igénylő vesebetegeknél pont a fehérjeszegény életmód célszerű (ugyanis ha ez nem való-

sul meg, a vese finom érhálózata eltömiszölődik, s a vesekárosodás tovább fokozódik). Így a 

lehetséges kombinációkat figyelembe véve kell akár több hasonló szabályt definiálni, hogy a 

rendszer biztosan a helyes választ adja. 

A rostbevitel példájánál van még egy dolog, melyet érdemes kiemelni, ezek pedig a 

„mai” és „napi” kifejezések. Annak érdekében, hogy minden nap a pontos értéket tartsa szá-

mon a rendszer, szükséges egy olyan szabály, mely a nap végén „visszaállítja” a bevitt értéket 

nullára (s természetesen kell egy másik is, mely azt figyeli, hogy a naplózott tételeknek mek-

kora a rosttartalma, s annak megfelelően növeli az adott napi értéket). A „visszaállítás” azon-

ban nem teljesen megfelelő kifejezés, hiszen habár technikailag megoldható, hogy egy már 

eltárolt tény értéke módosuljon, ez nem célszerű: ezzel ugyanis elveszik az a már egyszer már 

kiszámolt érték, hogy adott napon mennyi volt a bevitt tételek együttes rosttartalma, s ezáltal, 

ha újra szükség lenne erre az adatra, akkor ismételten elemezni kellene az elfogyasztott étele-

(defrule physical_activity_whole_week 

(physical_activity_whole_week)  

(not (physical_activity_feedback (fact_age_day ?g&: 

(= ?g 0)))) 

=> 

(clips_event_happened 5)  

(assert (physical_activity_feedback)) 

) 
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ket. Ehelyett jobb megoldás az adott napra vonatkozó tényt öregíteni, majd egy újabb, a rákö-

vetkező napra vonatkozó rostbevitelt számon tartó tényt beszúrni (a tételeket elemző szabály-

nál pedig csak annyit kell módosítani, hogy a 0 korral rendelkező rostbeviteles tételnél össze-

gezze az értékeket). Ez a megközelítés természetesen az összes hasonló jellegű esetben alkal-

mazandó. 

Az ezekkel a szempontokkal fejlesztett modul teszteléséhez a felhasználói viselkedés 

szimulálása a korábbról rendelkezésre álló Lavinia naplók segítségével történt, ehhez a szá-

mos naplóból véletlenszerűen került kiválasztásra néhány. A dietetikusok által formalizálásra 

szánt (és meg is valósított) szabályok az „Eredmények” résznél láthatók. 

Munkahelyi ergonómia 

A munkahelyi körülmények ergonómiai kiértékeléséhez kapcsolódóan két fő feladat 

különíthető el, melyek közül az egyik a már érintett emberi tudás formalizálásával kapcsolatos 

kihívás. A második annak elérése, hogy a felhasználói bemenet miként rögzíthető kellő pon-

tossággal, ráadásul anélkül, hogy ehhez a felhasználó aktív részvétele szükség legyen. 

Habár az ergonómiai tanácsadás esetén a megfelelő bútorok és eszközök kiválasztása 

és elhelyezése nem elhanyagolható, a szakértői modul célkitűzése „csupán” az emberi tényező 

figyelembe vétele, a felhasználó viselkedésének elemzése (melyből azonban adott esetekben 

lehetséges a nem megfelelő munkahelyi elrendezésre utaló jelek kimutatása). Ebből követke-

zően a megfigyelés tárgyát a felhasználó testének elhelyezkedése, a különböző felvett testtar-

tások jelentik. Ezek kiértékelésekor egyaránt szükség van az egész testhelyzetre kiterjedő álta-

lánosabb jellegű megállapításokra (pl. a felhasználó ne üljön túl sokat egyhuzamban), és az 

egyes testrészeket érintő konkrétabb kikötésekre is (pl. legyen megfelelő alátámasztása a ka-

roknak). Az adott pózra vonatkozó fizikai terhelés súlyossága jellemzően azonban nem egye-

düli szempont annak minősítésére, hanem az abban eltöltött idő hossza is figyelembe veendő. 

Ezt a fajta megközelítést használja a RULA is, mely alapján jól látható, hogy az ergonómiai 

szakterület ide vonatkozó részén a kiértékelendő időszakok (érthető módon) nem lépik túl 

egy-egy műszak időtartamát, a 8-10 (netalán 12) órás időintervallumot, s hogy ezeket nem 

osztják perces egységeknél kisebb részekre. Ennek megfelelően a modul által használt időkon-

figuráció két egységet tartalmaz, melyek a perc és óra. Ahhoz azonban, hogy bármilyen érté-

kelési szempontok felhasználhatók legyenek, előbb szükséges a másik fő probléma, a bemene-

tek megbízható rögzítésének megoldása. 
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A felhasználók testhelyzetének érzékelésére egy triviális megoldás valamilyen 

kameraberendezés használata. Azonban ahhoz, hogy kellő pontossággal lehessen megvalósí-

tani a szükséges monitorozást, egy „hagyományos” 2 dimenziós kamera alkalmazása nem 

elegendő, hisz jelen esetben a 3 dimenziós térbeli adatokra van szükség. S habár egynél több 

2D kamera felhasználásával már megoldható lenne a feladat, ez olyan újabb kihívásokat (idő-

beli szinkronizáció, kalibráció, stb.) hozna magával, melyeket egyetlen, a célnak önmagában 

megfelelő eszköz használatával könnyen el lehet kerülni. Ilyen eszköz például a Microsoft 

Kinect v2, mely a hagyományos színes videóképen túl infravörös- és mélységkép folyamokat, 

valamint beépített testfelismerést és –követést is biztosít [14][15], melynek során 25 csomó-

pontból (jointból) álló csontvázmodelleket detektál 6 egyénig.  

Wiedemann és társai [16] irodai körülmények között vizsgálták a Kinect ergonómiai 

használhatóságát, melynek során arra jutottak, hogy a követési képességei megfelelő beállítá-

sok esetén megközelíti a 90%-ot (89,62%). Ők azonban feltételezték, hogy a Kinect látószö-

gében az egész testnek láthatónak kell lennie, ehhez azonban a szenzort többnyire 2-2,5 méter 

távolságokban helyezték el a felhasználótól. Ez viszont a szokványos irodai körülményekbe 

nehezen ültethető át. Szokványos/általános környezet alatt a 5. ábran látható elrendezést ér-

tendő, melyben adott egy szék és egy asztal, melyen 1 (de inkább több) monitor található, a 

többi egyéb periféria, valamint esetenként egy telefonkészülék. Ehhez a felálláshoz, a több 

különböző kipróbált elrendezés közül, a Kinect szenzor legalkalmasabb ítélt elhelyezése az 6. 

ábra látható. Eszerint a készülék a felhasználóval szemben helyezkedik el, a központi monitor 

mögött és felett, ahonnan kellő rálátással bír a felhasználóra. Annak ellenére, hogy míg egy 

oldalsó elhelyezéssel ellentétben itt az asztallap elhelyezkedése miatt jellemzően nincs lehető-

ség a lábak megfelelő érzékelésére, ez a pozíció mégis jobb követési tulajdonságokkal bír. 

Ennek oka abban keresendő, hogy a Kinect szenzor eredeti rendeltetése miatt (kiegészítő 

szenzor az Xbox játékkonzolhoz) az emberi alakok szemből történő felismerésében kiemelke-

dő képességeket mutat, s míg egy már követett egyén elfordulása nem okoz komolyabb gon-

dot a követésben, addig egy még nem észlelt, de oldalvást elhelyezkedő személy felismerésé-

vel már lényegesen kevesebb sikerrel jár. Az elvégzett tesztek során továbbá az is megállapít-

ható volt, hogy a Kinect szenzor dőlése/megdöntése is észlelhető eltéréseket eredményez a 

követés pontosságában, így a szenzor elhelyezésekor erre is tekintettel kell lenni. 
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5. ábra Az általánosnak tekintett számítógépes munkahelyi elrendezés

6. ábra A Kinect szenzor elhelyezése a munkakörnyezetben

A követés kellő megbízhatóságának biztosítása után megkezdődhetett a különböző 

szempontok alapján történő elemzése annak, használható-e a Kinect ergonómiai értékelésre. 

Ennek megállapítására egy olyan szoftver készült, mely a felhasználó követése közben ergo-

nómus szakértők által előre megadott szempontok szerinti adatokat számolt és gyűjtött ki az 

észlelt csontvázmodell felhasználásával. Az ergonómusok által előzetesen megadott szempon-

tok, valamint az általuk használt referenciapontok elhelyezkedése az A1 mellékletben találha-

tók. Ezek alapján az elsődleges célkitűzés az alábbi 6 helytelen testtartás felismerése lett: 

 görnyedt hát

 felhúzott váll
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 székről lecsúszott testtartás  

 karok helytelen tartása és alátámasztásának hiánya 

 elfordított felsőtest, féloldalas testtartás 

 nyak terhelése fejfordítással, billentéssel 

A szoftver különböző verzióiban az egyes szempontokhoz tartozó értékek újabb és 

újabb kiszámolási módjai kerültek megvalósításra, ezek részletesebben az A2 mellékletben 

találhatók. A fejlesztés folyamán ezek közül a felhúzott vállak észlelése kikerült a felismeren-

dő tartások közül, ugyanis ennek mérésére nem alkalmas a csontvázmodellre alapuló megkö-

zelítés, az egyéb módszerek (pl. mélységtérkép használata) pedig jelenleg nagyobb ráfordítást 

igényelnének, mint az általa nyert információ fontossága. A dolgozat írásakor a legfrissebb 

verzió alapján megvalósítható értékelések ergonómusok által történő minősítése még folya-

matban volt. 

Ettől függetlenül, néhány alapvető szabály formalizálása megtörtént annak érdekében, 

hogy a modul működése megfelelően tesztelhető legyen. Ezekben az életmód-tanácsadó mo-

dulnál bemutatott megközelítések és megvalósítási módszerek kerültek alkalmazásra. Be-

mentként egy, az általános munkakörnyezettel megegyező beállításban előzetesen rögzített 

felvételek alapján készült kivonatok szolgáltak. A formalizálásra kijelölt szabályok részlete-

sebben az „Eredmények” részben kerülnek bemutatásra.  



19 

 

EREDMÉNYEK 

Az életmód-támogató modul esetében összesen 29 szabály felhasználásával sikerült el-

érni a kívánt működést (melyekből 6 automatikusan létrehozott öregítést végző szabály). A 

dietetikusok által megadott kezdeti szabályok a következők voltak: 

 Ha a felhasználó rögzíti az éhomi vércukorszintjét, meg kell dicsérni. 

 Ha a felhasználó naplózza a bevitt inzulin mennyiségét, meg kell dicsérni. 

 Ha a felhasználó legalább 30 percet sétált egy nap, meg kell dicsérni. 

 Ha a felhasználó az elmúlt 7 napban minden nap sportolt, meg kell dicsérni. 

 Ha a felhasználó elérte a napi ajánlott rostbevitelt, meg kell dicsérni. 

 Ha a felhasználó testtömegindexe (BMI) 25 alá csökkent, meg kell dicsérni. 

 Ha a felhasználó az elmúlt 7 napban legalább 2 eltérő napon halat fogyasztott, meg kell 

dicsérni 

Az elvégzett tesztek során bebizonyosodott, hogy a keretrendszer képes az elvárt alap-

szintű működés megfelelő biztosítására, így tovább folytatódhat a modul fejlesztése, összetet-

tebb szabályok megvalósításával. Emellett a modul okostelefonos környezetben (LG Nexus 5) 

történt futtatása is sikeres volt, ezáltal bizonyítva, hogy a keretrendszer segítségével hordozha-

tó eszközökön is használható alkalmazások fejleszthetők. 

Mivel a munkahelyi ergonómia modulhoz tartozó monitorozó szoftver kiértékelése a 

cikk írásakor még nem zárult le, így a szakértő rendszer tesztelése az alábbi, egyszerű szabá-

lyok formalizálásával és felhasználásával történt: 

 Ha a felhasználó az elmúlt 90 perc alatt folyamatosan ült, javasolni kell, hogy álljon fel 

és/vagy tegyen egy sétát. 

 Ha a felhasználó az elmúlt 3 óra alatt folyamatosan ült, figyelmeztetni kell, hogy álljon 

fel és/vagy tegyen egy sétát. 

 Ha az elmúlt 1 óra alatt több mint 30 percben a felhasználó törzsének dőlése nagyobb 

volt 30 foknál, figyelmeztetni kell a felhasználót. 

 Ha az utóbbi 60 perc alatt több mint 3-szor előfordult, hogy több mint 3 percig folyama-

tosan a fej döntési (roll) szöge több mint 20 fok volt (a felhasználó a telefont a fej és 

váll közé szorítva telefonált), figyelmeztetni kell a felhasználót. 
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 Ha az utóbbi 30 perc alatt több mint 3-szor előfordult, hogy a fejfordítás szögének szó-

rása nagyobb volt 20 foknál (a felhasználónak „kapkodnia” kell a fejét), figyelmeztetni 

kell a felhasználót 

 Ha az elmúlt 60 perc alatt több mint 20 percben a kezek alátámasztása nem volt megfe-

lelő, figyelmeztetni kell a felhasználót. 

Akárcsak az életmód-támogatásnál, ez ehhez a modulhoz tartozó tesztek esetében is 

megerősítést nyert, hogy az alapvető funkcionalitás ellátása megfelelően történik és a modul 

képes az ergonómiai szempontok alapján történő kiértékelésre. Azonban az is megállapítható 

volt, hogy az használt kezdetleges szabályok túl megengedő határértékeket tartalmaznak, a 

valós körülmények között ezeknél komolyabb korlátok szükségesek (melyek megadása az 

ergonómus szakértőktől várható). 

A Kinect monitorozó szoftverének előzetes teszteredményei alapján az látható, hogy a 

készülék alkalmas a kívánt funkcionalitás biztosítására, viszont az általa biztosított adatok 

szűrésére van szükség, ugyanis bizonyos helyzetekben téves test észlelések valamint a követés 

során anatómiai szempontból kifogásolható testhelyzetek megállapítása hajlamos. 
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ÖSSZEFOGLALÁS ÉS TOVÁBBI TERVEK 

A dolgozatban egy, az életvitel javítást célzó szakértői rendszerek fejlesztésére alkal-

mas keretrendszer, valamint két, ennek felhasználásával létrehozott modul és ezek fejlesztése 

került bemutatásra. 

A megalkotott modulok tesztelése megmutatta, hogy az elkészült keretrendszer segít-

ségével lehetséges alapszintű tanácsadás megvalósító szakértői rendszerek létrehozása, így a 

kutatás folytatódhat annak vizsgálatával, hogy a fejlettebb funkcionalitás elérése miként lehet-

séges, s hogy ennek során milyen további fejlesztések szükségesek a keretrendszerben. 

Az életmód-tanácsadó modul esetében, azon túl, hogy további és összetettebb szabá-

lyok megvalósítása szükséges a jövőben, továbbra is fontos szerepet kell szánni a felhasználói 

motiváció fenntartásának, elősegítésének, akár a naplózás folyamatának „játékossá” tételével 

(gamification alkalmazása). 

A munkahelyi ergonómia esetében erősebb korlátokkal rendelkező szabályok megva-

lósítása szükséges, például akár egy RULA-n alapuló szabálycsoport megalkotásával. Emellett 

a fejlesztés során megjelent az a felvetés, hogy a monitorozó és értékelő rendszereket egy, a 

felhasználó számítógépétől különálló eszközön kellene futtatni. Így előbbi mentesíthető lenne 

az adatfeldolgozáshoz szükséges számítási terheléstől (mely arányaiban inkább a monitoro-

zásnál jelentős, nem a szakértői rendszernél), javulhatna a rendszer biztonsága és hibatűrése (a 

felhasznától elkülönített működés miatt). Egy újabb személyi számítógép beillesztése az iro-

dai környezetbe azonban érthető módon nem kívánatos (nagyobb helyigény, extra 

vezetékelést, stb.). Viszont egy vállalható alternatíva lenne egy „intelligens munkaállomás” 

kialakítása, mely egy eleve az asztalba szerelt, a szükséges számítások elvégzésére képes, be-

építhető számítógéppel rendelkezik, s ahol a Kinect elhelyezése fixen, a megfelelő pozícióban 

van, s ahol maga az asztal könnyen a felhasználó igényeihez állítható. Egy ilyen megoldás 

kifejlesztése érdekes kihívásokat tartalmaz, az viszont, hogy ezek miként oldhatók meg, to-

vábbi kutatást igényel. 

A további fejlesztéseket bemutató és az újabb eredményekkel bővített dokumentum a 

http://bit.ly/SZBTDK hivatkozáson keresztül lesz elérhető. 

http://bit.ly/SZBTDK
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MELLÉKLETEK 

A1 – Üléshelyzet monitorozása 

Referenciapontok elhelyezkedése 

1. fejbúb magassága (A):  

- amennyiben a fejbúb alacsonyabban van a referenciamé-

résnél (RM), a dolgozó görnyedten ül, vagy alacsonyabbra 

állította a székét 

- amennyiben a fejbúb magasabban van az RM-nél, a dol-

gozó magasabbra állította a székét 

2. fejbúb (A) és az asztal/Kinect távolsága (mélység mérés)  

- amennyiben a fejbúb távolabb kerül a RM-től, a dolgozó 

túl távol tolta magát az asztaltól (ekkor a többi felsőtest re-

ferenciapont is ugyanolyan mértékben távolabb kerül), 

vagy hátradőlt (ekkor a többi referenciapont nem egyenlő 

mértékben kerül távolabb) 

3. fejbúb (A) és áll (C ) egymáshoz való viszonyának méré-

se 

- amennyiben a fejbúb és az áll nem egy vonalban helyezkednek el, a dolgozó oldalra 

billentette a fejét 

4. szemek láthatóságának mérése (B1, B2) 

- amennyiben nem mindkét szem látszik, a dolgozó elfordította a fejét 

5. áll és nyakpont távolságának mérése (C, E)  

- amennyiben az áll és a nyakpont közelebb kerül egymáshoz a RM-nél, a dolgozó elő-

rebillentette a fejét 

- amennyiben a két pont távolabb kerül egymástól, a dolgozó előre nyújtja a nyakát 

6. Vállak magasságának és mélységének mérése (D1, D2) 

- amennyiben D1 és/vagy D2 magasabban van a RM-nél (vagy az E ponthoz viszonyí-

tott magasságánál), a váll/vállak fel vannak húzva, a dolgozó görnyedten ül, vagy lej-

jebb állította a székét 

- vagy amennyiben nem csak a váll ,de a fej referenciapontjai is feljebb kerültek, a dol-

gozó a széket magasabbra állította) 
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- amennyiben a vállak alacsonyabban vannak a referenciamérésnél, a dolgozó görnyed-

ten ül, vagy lejjebb állította a széket 

- amennyiben a vállak nem csak alacsonyabban, de távolabb is vannak a RM-nél, a dol-

gozó hátradőlt  

7. Váll és a fejbúb távolságának mérése (A, D1, D2) 

- amennyiben a fejbúb és a vállak távolsága csökken, a dolgozó felhúzza a vállát  

8. A vállak és a szék háttámlájának viszonya 

- amennyiben a vállak és a szék háttámlájának távolsága nő (akkor is, ha eddig nem volt 

látható, és most láthatóvá vált), akkor a dolgozó lejjebb csúszott a széken 

9. A nyak és az alatta 20 cm-re mért referenciapont távolsága 

- amennyiben a két pont távolsága csökken, a dolgozó görnyedten ül 

10. Vállak és az asztal/kinect távolságának mérése (mélység mérés) (D1, D2) 

- amennyiben a vállak távolabb kerültek az asztaltól, a dolgozó hátradőlt, vagy hátrébb 

tolta a széket. 

11. Vállak és a nyak pontjának távolsága 

- amennyiben az egyik váll közelebb, másik váll távolabb kerül (vízszintesen mérve) a 

nyak pontjától, a dolgozó elfordult testhelyzetben ül. 

12. Könyök láthatósága (G1, G2) 

- amennyiben a két könyök nem látszik, a testhelyzet görnyedt, vagy a dolgozó lecsú-

szott a széken, vagy lejjebb állította a széket 

13. Két könyök távolsága (G1, G2) 

- amennyiben a két könyök a RM-nél távolabb kerül egymástól, a dolgozó görnyedten, 

vagy túl alacsonyan ül 

14. Két könyök és az asztal/kinect távolsága (mélység mérés) (G1, G2) 

- amennyiben az egyik könyök közelebb, a másik könyök távolabb kerül a Kinect-től (és 

ugyanígy viselkedik a két váll) a dolgozó elfordította a felső testét  

15. Csukló helyének mérése, a csukló és az asztal szélének viszonya (H1, H2) 

- amennyiben a csukló nincs rajta az asztalon, vagy rajta van, de kevesebb, mint 10 cm-

re van az asztal szélétől, az alkar nincs kellően alátámasztva 
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A2 – Kinect monitorozó szoftver verziói 

Verzió no. 1 

A szoftver használatának elején szükséges egy referencia mérés elvégzése, melynél a 

felhasználónak az ergonómiailag helyes testtartásban kell elhelyezkednie az asztalnál, s ez 

alapján történik meg a testhelyzet rögzítése. Mérési szempontok az A1 melléklet alapján. 

1. Görnyedt hát 

Csontvázmodell alkalmazása. A referencia mérésnél vett „egyenes gerinc hosszú-

ság”-hoz képest adja meg a pillanatnyi mért hosszt. 

2. Felhúzott váll 

Csontvázmodell alkalmazása. A vállakkal egy vonalban lévő gerincoszlopi jointhoz 

(SpineShoulder) viszonyított elhelyezkedése a vállaknak. 

 

3. Székről lecsúszott testtartás 

Csontvázmodell. A gerinc és a SpineBase jointba illesztett padlómerő-leges által be-

zárt szög alapján látható, ha valaki előre csúszik a széken. 
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4. Karok helytelen tartása és alátámasztásának hiánya 

Csontvázmodell. A csukló pontok figyelése: tudott a szenzor és az asztal szélének tá-

volsága, valamint a Kinect és az asztallap távolsága. Így megadható egy olyan része a 

térnek, amiben „érvényes/megfelelő helyen” található a csuklócsont: az asztallap szé-

létől legalább 10 cm távolságra (Kinect felé), valamint az asztallapnál 8-10 cm-nél 

nem távolabb. 

 

5. Elfordított felsőtest, féloldalas testtartás 

Csontvázmodell alkalmazása. A vállaknak megfeleltetett pontok által megadott sza-

kasz és a szakasz felezőpontjába állított egyenes (mely párhuzamos a világkoordiná-

ta-rendszer X tengelyével) által bezárt szög megadása. 
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6. Nyak terhelése fejfordítással, billentéssel 

A Kinect beépített arckövető szolgálgatásának (Kinect Face) alkalmazása. Pitch, yaw 

és roll értékek kiszámolása az arc irányultságát adó négyes alapján. 

pitch – előre-hátra bólintás 

yaw – oldalra fordítás 

roll – oldalra döntés 

 

Verzió no. 2 

1. Görnyedt hát 

A gerinc és a padlómerőleges által bezárt szög (bármely irányba is dől, előre-oldalra, 

jobbra-balra, nincs szétválasztva tengelyek mentén). 

2. Felhúzott váll 

Az előző verzióban tapasztaltak alapján ennek mérésére nem alkalmas a csontváz-

modellre alapuló megközelítés, az egyéb módszerek (pl. mélységtérkép használata) 

pedig nagyobb ráfordítást igényelne, mint az általa nyert információ fontossága. 

3. Székről lecsúszott testtartás 

A törzs (SpineMid joint) előre-hátra dőlése a JointOrientation alapján. 

(A Kinect szenzor minden jointhoz megállapít egy irányultságot (orientation), egy a 

jointokhoz rendelt hierarchia alapján. Azaz némely joint esetében ez a szenzorhoz 

képest való irányultságot jelenti, míg más esetekben a „szülő” jointhoz képesti elfor-

dulást.) 

4. Karok helytelen tartása és alátámasztásának hiánya 

Mindkét felkarnál a váll-könyök szakasz és a váll jointba illesztett negatív irányú 

padlómerőleges (függőlegesen lefelé irány) által bezárt szög, bármely irányba is 

mozdul el a felkar. 
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Alkarok esetében a könyökbe illesztett pozitív irányú padlómerőleges (függőleges 

felfelé irány) és a könyök-csukló szakasz által bezárt szög, bármely irányba is mozdul 

el az alkar. 

5. Elfordított felsőtest, féloldalas testtartás 

A törzs (SpineMid joint) elfordulása jobbra-balra a JointOrientation alapján. 

6. Nyak terhelése fejfordítással, billentéssel 

Az előző verzióval azonos módon. 

Verzió no. 3 

Az első két verzió által használt mérési értékek. A Kinect helyzetének (magasságá-

nak) és dőlésének meghatározása, mely a végzett számításoknál fontos információ, 

nem manuálisan megadandó számérték, hanem a Kinect beépített padlóérzékelő 

funkciója alapján számolt értékek. 
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1 Introduction 

In the healthcare sector, everyday activities generate such valuable datasets which 

provide a good basis for discovering new, previously unknown information about 

diseases (e.g. risk factors, complications, etc.) and their treatments (e.g. 

effectiveness, duration, etc.). The goal of this study is to create a toolbox which 

contributes effectively to the analysis of healthcare processes. These analyses need 

to include the exploration of medical treatment sequences, that is, it is necessary to 

get a comprehensive picture of the order of treatment events, their resource demand 

and of the bottlenecks of medical care. Nevertheless, more detailed professional 

analyses require more detailed insights into processes. It is important that we can 

answer those questions that are related to the treatment processes of patients and 

can reveal the most common patterns in these treatments sequences. 

On account of the complexity of the task, there is no such toolbox, which could 

give answers to all the proposed questions. However, there are basic algorithms that 

can contribute to the success of the analysations in a single field. These methods 

are mostly related to the methods of process mining and sequential pattern mining. 

Although, their general applicability has some serious limitation in the analysation 

of healthcare processes. We can encounter these limitations because of the special 

features of medical care, such as high complexity, and heterogeneity. 

In my dissertation, my aim is to examine the challenges and opportunities of 

process mining and sequential pattern mining based on the characteristics of 

healthcare data and give a solution for mining healthcare sequences. As a result of 

my work, I propose a novel methodology with additional features, which makes it 

possible to analyse healthcare processes.  

The remaining part of this work is organized as follows. Section 2 gives an 

overview of the special features of healthcare processes. In Section 3 and 4, the 

possibilities and insufficiencies of process mining and sequential pattern mining are 

presented. In Section 5, a novel methodology is proposed, while in Section 6 the 

applicability of process mining and healthcare sequence mining is presented 

through a case study. Finally, Section 7 concludes the paper. 
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2 Characteristics of healthcare processes 

In the healthcare sector, a significant amount of valuable data is generated daily 

during the medical care of patients. These data contain information about healthcare 

processes, for which exploration several methods are known, but before exploring 

these processes, it is worthy to look at the properties and special characteristics of 

them. Healthcare processes and related data differ from other processes in 

numerous points: (1) in the nature of healthcare databases, (2) the diversity of the 

applied code systems, and of course (3) the heterogeneity of medical care sets 

another obstacle when we want to explore healthcare processes. As these specialties 

have a significant influence on the tools used in the exploration of healthcare 

processes, I will first investigate in detail what exactly the special nature of the 

mining of health processes is. 

Healthcare databases  

In Hungary, healthcare data are stored in Hospital Information Systems (HIS), 

in the healthcare financial database and in professional registries too. There is 

information about the patients, their procedures, and diagnoses alongside the 

execution time of the treatments, but the department and the ID of doctors who 

performed the procedures are also given. The main problem with healthcare 

databases is their isolation, that is, there is no database that would contain all 

healthcare data for a given patient. Furthermore, it is important to mention, that as 

every other database, healthcare databases may contain data redundancy and 

inconsistency as well. These problems are exaggerated if we want to merge the 

available data sources. Moreover, we can encounter the problem of missing data; 

for example, test results are not always accessible and the place of the procedure is 

sometimes unavailable, too. 

The diversity of code systems  

Healthcare databases store some of the information indicated with a code, e.g. 

treatments, procedures, diagnoses, institutes, etc. The three most important code 

systems in terms of healthcare processes are the International Classification of 

Diseases (ICD), the International Classification of Procedures in Medicine (ICPM), 

and the Anatomical Therapeutic Chemical Classification System (ATC). ICD codes 

indicate diagnoses, and suitable for determining the cohort of patients, ICPM codes 
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refer to procedures and treatments, and ATC codes are related to the agents of 

medications. The ICD and ICPM code systems have problems, regarding the 

exactness of the codes. The problem with ICPM is that there are different codes 

which refer to similar procedures, and on the other hand, it may also happen that 

different procedures are indicated by the same code. In the case of ICD, a wide 

range of diseases is specified with one code, so diseases are not always as 

particularized as they should be. The revision of this code system by a professional 

is inevitable to have the most accurate set of codes included in the analysis. 

Heterogeneity of medical care 

Another special characteristic of healthcare processes is the dynamic nature of 

medical care. This dynamic nature comes from that despite the well-defined 

protocols, ad-hoc and flexible decisions are made. Protocols need to be aligned with 

the patients’ conditions to perform the most appropriate treatment for them. 

Moreover, every patient is in a different condition; the sex, age, and case history of 

the patient can influence their status too. Heterogeneity of treatment processes can 

arise not just because of the different conditions, but because of the order of the 

treatments: the arrangement of some procedures and tests are optional. 

Furthermore, activities are mostly stored only with a date, and the missing of the 

exact time can cause problems when the patient had more activities in one day, or 

we want to examine a sequence of treatments which happens within one day. 

A typical feature of healthcare processes that the start and the end of the 

processes are not always known. From the database, it cannot be accurately defined, 

with which activity the medical care of the given disease started, and it is more 

difficult to define whether the treatment is completed and if it is, which was the last 

activity. In addition to this, the data which describes the whole treatment process is 

not always entirely available. A patient can be treated by several healthcare 

providers, and the data sources of the different providers may not accessible 

together. 

Summarizing all these features, it can be declared that in the analysation of 

healthcare processes a lot of data preparation activities are needed to perform (e.g. 

migration of data sources, solving the problem of data inconsistency and data 

redundancy, consolidation of the code systems, identifying the main characteristics 
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of the medical care processes, etc.). An addition, the choice of the proper tool for 

the process exploration is of paramount importance.  

There are multiple data mining methods to discover and analyse processes, but 

the special characteristics of healthcare processes make the mining of them more 

complicated. In the next section, two techniques are introduced, which are 

widespread in process and sequence exploration: process mining and sequential 

pattern mining. The purpose of the presentation of these methods is to emphasize 

those characteristics, which allows the application of them in exploring healthcare 

processes, and at the same time, it is also very important to discover the 

insufficiency and disadvantages of them. 
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3 Process mining 

There are several types of data mining methods to collect, analyse and interpret data 

and extract the valuable information from them. Process mining [27] is a special 

research field which lies on the border of data mining and traditional model-based 

process analysis: it provides a process analysis method which is based on real data. 

The main goal of this research field is to improve end-to-end processes. For this 

reason, process mining uses process-based datasets, called event logs. An event log 

stores the steps of a given process, e.g. bank transaction, production, medical care, 

etc. The goal of process mining is reached by transforming the event log into a 

process model, which visualizes the consecutive steps of the event log in a directed 

graph. The visualized process models can help figure out questions regarding 

performance and conformance, for example, how the expected processes evolve in 

reality, helps to identify trends and patterns, detect deviations, unnecessary rework, 

and bottlenecks (Figure 1). 

 

Figure 1 Questions answered by process mining [27] 

The next section introduces the different types and perspectives of process 

mining, the event logs and process models in details, and gives a short overview of 

the most common process mining algorithms. 
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3.1 Theoretical background 

3.1.1 Types and perspectives of process mining 

Process mining can be used to achieve different goals, depending on how process 

data and process models are used. Contingent upon the purpose, three types are 

distinguished: process discovery, conformance checking, and process enhancement 

(Figure 2). 

Process discovery produces a model explaining the behaviour recorded in the 

event log, without using any a-priory information. The resultant process model is 

more understandable and it is easier to interpret it than the original recorded raw 

data. 

In the case of conformance checking, the discovered process model is compared 

to the theoretical model. Through the comparison, we can get to know how the 

theoretical model fits reality, i.e. it reveals the deviations showed up in the actual 

process. 

Process enhancement aims at changing or extending the a-priori model by using 

information about the actual processes recorded in the event log. Changing means 

the modification of the theoretical model, such that the model will better reflect 

reality, and we can also extend our model with statistical information, for example 

with performance indicators (throughput times, frequencies, etc.). 

 

Figure 2 Types of process mining [27] 

Besides the three types of process mining, there are different perspectives to 

examine processes. The most common perspectives are the control-flow, the 

organizational and performance perspectives. The control-flow perspective focuses 
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on the execution order of the events in time, while the organizational perspective 

concentrates on the resources of the events and the relationship between them. The 

goal of performance perspective is the analysation of the timing of events: detecting 

bottlenecks, defining sojourn times and other performance indicators. 

3.1.2 Event logs 

The basis of process mining is the event log, which can be derived from various 

sources, e.g. a transaction logs, database tables, etc. The specialty of event logs is 

that they contain the steps of a performed process and also additional information 

about every step of it. 

An event log has specified attributes, shown in Table 1, such as case id, event 

id, timestamp and resource id. The case id refers to an instance of the process, for 

example, in the case of a healthcare process, an instance corresponds to the medical 

care of a patient. Every process instance is built up from events, which appear in 

the log with an identity value (event id), and they are related to an activity, e.g. 

performing a surgery, or making a diagnostic procedure. Instances are usually 

identified with patient ids, while events are labelled with ICPM codes. 

An additional information about events is the timestamp of the event. It is usually 

the exact date and time information of the activity (“30-12-2010:11.02”), but in 

some databases, only the date is stored. This property is useful when we want to 

analyse performance, e.g. waiting or throughput times. The resource of the events 

is also a valuable information when the analysation is in organizational perspective. 

The resource could be an employee, who performed the activity or an institute 

where the activity was carried out. A further property of an event can be, for 

example, the cost of the activity. 

Table 1 Fragment of an example log 

Case id Event id 
Properties 

Timestamp Resource id 

1 Surgery 04-10-2010 2010 

1 Chemotherapy 15-10-2010 2012 

1 Chemotherapy 25-10-2010 2012 

2 Diagnostics 15-05-2011 1089 

2 Surgery 15-05-2011 1089 
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3.1.3 Process models 

Process models are generated from event logs with the help of a process mining 

algorithm. The resultant model displays the process in the form of a directed graph. 

The nodes of the graph are the events and the connections between them represent 

how the events are followed each other in the log. 

There are different types of process model notation, such as Petri net, Workflow 

net, BPMN, Heuristic net, etc. In the following, the basic process model notation, 

Petri net is introduced alongside with widely used models: the Heuristic net and the 

Fuzzy model. 

3.1.3.1 Petri net 

Petri net is the oldest process description marking system. Despite the fact that the 

graphical representation is simple and intuitive, Petri nets are executable and there 

is a lot of analysing techniques to study them. 

Petri nets are built up from places and transitions as shown in Figure 3. The 

structure of the network is static, only tokens can flow through it. Any distribution 

of tokens will represent a state of the Petri net called a marking. 

 
Figure 3 Example of a Petri net [27] 

Formally, a Petri net is a triplet 𝑁 = (𝑃, 𝑇, 𝐹), where P and T are disjoint finite 

sets of places and transitions. F is a set of directed arcs between places and 

transition: 𝐹 ⊆ (𝑃 × 𝑇) ∪ (𝑇 × 𝑃). A marked Petri net is a pair (N, M), where N is 

a Petri net and M is a multi-set over P, stand for the marking of the net. 

The limitation of Petri nets is that the data- and time-related aspects could not be 

captured by this notation. 
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3.1.3.2 Other process model notations 

Workflow net 

Workflow nets (WF-nets) are a subclass of Petri nets. The difference is that WF-

nets have a unique source and a unique sink place, and all of the nodes have to be 

on a path from the source to the sink place. 

Heuristic net 

Heuristic net is a process model generated by the Heuristic miner (Figure 4). In 

the heuristic net, the steps are displayed with rectangles and the successive steps 

are linked by directed arrows. The numbers in the rectangle indicate how many 

times the steps have been performed, and the numeric values on the arrows 

connecting the steps show how many cases passed through the transition between 

the two steps. 

 

Figure 4 Example for Heuristic net 

Fuzzy model 

The Fuzzy model is the resulted by the Fuzzy miner algorithm, in which the 

events are marked in yellow nodes and the nodes contain also the significance of 

the event in the whole process. This significance is based on how often the event 

occurs in the log file. The maximum significance of an event can be 1. The Fuzzy 

miner can classify events into groups, which appears in green octahedron in the 

model. The colour of the edges depicts the frequency of that transition. 
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Figure 5 An example of a Fuzzy model 

3.1.4 Process mining algorithms 

In spite of process mining is a young methodology, there are various types of 

algorithms and techniques to discover and analyse processes. A process discovery 

algorithm is a function that maps an event log onto a process model such that the 

model is a typical example for the behaviour of the event log. 

In this chapter, three of the most popular process discovery techniques are 

introduced: Alpha algorithm, Heuristic miner, and Fuzzy miner. 

3.1.4.1 Alpha algorithm 

The Alpha algorithm [8] is a process discovery technique, which automatically 

learns a process model from an event log. This was the first algorithm which can 

be used to discover concurrency. Besides the fact that this algorithm has some 

limitations, e.g. it is very sensitive to noise, it has many ideas which have been 

applied in other, more complex algorithms. 

The algorithm works on a simple event log L, whereof it only uses the activities 

and generates a marked Petri net. The transitions of the discovered Petri net are the 

activities from the log. The algorithm searches the event log for certain patterns to 

define the relations between the activities. 
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Limitations of the algorithm 

However, the Alpha algorithm can discover a huge class of WF-nets, there are 

several problems with it.  

For example, the Alpha algorithm cannot deal with short loops. If there are one 

or two activities which loops, the Alpha algorithm cannot represent it in a WF-net. 

For example, in the case of the medical care of an oncological disease, the patient 

can go through multiple numbers of chemotherapies each after another, then that 

means a one-length loop in the model. Using the Alpha algorithm, we get an 

incorrect model: in the resulted net, the transition which corresponds to the looping 

activity is not connected to the net (Figure 6). To eliminate this problem, there are 

various ways to improve this algorithm. The Alpha Plus [9] algorithm uses a pre- 

and a post-processing phase to include one-length loops in the discovered WF-net. 

In the pre-processing phase, the algorithm identifies the loops and eliminates them 

from the event log. After that, the net is constructed from the new log by the Alpha 

algorithm. Finally, during the post-processing phase, the one-length loops are 

connected to the right place in the WF-net.  

 

 

Figure 6 The Petri net discovered with the Alpha algorithm (left side) and the correct Petri net, including the 
one-length loop (right side) [27] 

Discovering two-length loops (e.g. treatment - test - treatment - test sequence) 

causes problems, too. Two-length loops can be mined by modifying the pre-

processing phase. 

Another problem with the algorithm is that it cannot handle nonlocal 

dependencies. The cause of this kind of dependency is the non-free choice process 

constructing (Figure 7). If this type of problem occurs, then the algorithm constructs 

a WF-net which includes such traces that the given event log does not contain. 

These extra branches ruin the quality of the resultant model, and in the case of 

healthcare processes, it is extremely difficult to identify them later, since these 

processes are very heterogeneous. 
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Figure 7 WF-net with non-local dependencies [27] 

A further limitation of the Alpha algorithm is that it ignores the frequencies of 

the cases, and that is why the algorithm is sensitive to incompleteness and to noises. 

3.1.4.2 Heuristic miner 

However Alpha algorithm is a very good base to illustrate the main ideas behind 

process discovery, a successful process mining algorithm should be able to deal 

with noise and incompleteness. One of the mining techniques which solves the 

problems of the Alpha algorithm is the Heuristic miner [29]. When constructing a 

process model, Heuristic miner takes frequencies of events into account, so the 

infrequent paths are not incorporated into the model. 

The first step of Heuristic miner is to create a table which shows the number of 

an activity directly followed by another activity. From these frequencies, the value 

of the dependency relation between any pair of activities can be easily calculated. 

From the frequencies and dependency measures, a dependency graph is created, 

which corresponds to the dependency relation. In this graph, only those arcs are 

shown, which exceed the given thresholds. Two thresholds can be given: one for 

the frequency of the relations, one for the dependency measure. With these values, 

we can modify the graph, depending on whether we want to display only the main 

behaviour of the process or we want to include the low frequent relations too. 

The basic idea of Heuristic miner is that it takes frequencies into account, so it 

can cope with noise. But filtering the edges based on the dependency measures 

prevents the discovery of certain control flow structures. Another problem with this 

mining technique is that it is still challenging to construct a more elaborated process 

model. 

3.1.4.3 Fuzzy miner 

Most of the process mining techniques construct correct models, so reality fits these 

discovered models. The problem with these techniques and constructed models is 
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that the graphs show all details, so the abstraction is not very suitable, they are like 

a heap of “spaghetti”. To eliminate this problem Fuzzy miner [11] takes the 

importance of the activities and relations into account.  

As a first step, Fuzzy miner creates an initial model, containing all event classes 

found in the event log. These event classes refer to the activity nodes in the model, 

whose importance is expressed by a significance. For each event classes which have 

a precedence relation in between, a directed edge is added in the process model. 

These edges also got a significance and a correlation of the ordering relation. 

Thereafter, three transformation methods are applied to the process model to 

simplify it: resolution of conflicts, filtering of edges and applying aggregation and 

abstraction. During the first transformation (conflict resolution), each pair of nodes 

is observed whether they are connected in both directions. If this two-sided 

connection occurs between two nodes, then we say the nodes are in conflict. These 

conflicts can be classified into three classes (2-length loop, exception, 

concurrency). For every case, a relative significance is determined, and according 

to that, the conflicts are resolved. 

The second conversion (edge filtering) also removes edges from the model. It 

isolates the most important behaviour to simplify the graph. In this step, every edge 

gets a utility number, which is a weighted sum of its significance and correlation. 

Each node preserves only its edges with the highest utility value. 

The last action of the transformation is “aggregation and abstraction”. Removing 

edges gives the model a structure, but if we want to effectively simplify the model, 

then the best option is to remove nodes. The way Fuzzy miner removes nodes is 

that it aggregates highly correlated groups of less-significant nodes into clusters, 

and simply removes the isolated ones. Finally, the step of abstraction removes 

isolated and singular clusters too. 

Although Fuzzy miner does not construct very precise process models, like other 

mining techniques, as a result, we get an efficient, simplified process model, which 

provides an easy overview of the processes discovered from event logs. 
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3.2 Application of process mining in healthcare 

Process mining is used in a wide range of fields, so as in the healthcare sector. The 

most frequently posed questions regarding healthcare processes were connected to 

the most common patient’s pathways, the difference between care processes of 

different cohorts of patients, the bottlenecks of medical cares and the social 

networks of the departments and medical staff [23]. These questions were posed in 

various medical fields, such as oncology [5, 7, 18, 19], surgery [13], cardiology [10, 

20] and stroke care [17]. 

The examined healthcare processes can be divided into two groups: medical 

treatment processes and organizational processes [14]. Medical treatment processes 

consist the steps of the medical care of the patients, i.e. diagnoses and treatments. 

With the help of these processes we can get the answers to the questions relating to 

the medical care of a patient: what kind of procedures the patient went through, 

what was the order of these procedures, what was the diagnoses of the patient, when 

were he/she diagnosed and what kind of other diseases he/she had.  

On the other hand, organizational processes are less connected to the patients, 

these processes rather focus on the organizational side of healthcare, such as the 

process of medical order entry, result reporting or the connection between 

departments. Organizational processes help in the coordination of organizational 

units, as we can learn about the cooperation of the departments and healthcare 

professionals or about the waiting time between departments. 

Although process mining is not a widely spread technology in healthcare, we can 

find a couple examples of both healthcare process analysation. Organizational 

processes were examined by using handover of work metrics, which visualize the 

relationship between departments [18, 22], or by modeling the patients’ movement 

between the medical departments [5, 18]. In the second case, the process model can 

be supplemented with statistical information of the waiting times between 

departments [19], with throughput and the length of stay [20]. On the contrary, a 

medical process means the medical treatment of a patient [5, 7, 13, 22]. From these 

processes we can get an insight into the care processes, moreover, they can reveal 

compliance or divergence to medical guidelines. 
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4 Sequential pattern mining 

In the previous section, it can be seen, that although process mining offers many 

algorithms and possibilities to discover healthcare processes, it still has some 

difficulties and it is not capable of satisfying every analytical need. In this section, 

another approach to explore treatment sequences is presented, called sequential 

pattern mining. 

Relationships hiding in a database can be discovered with the help of association 

analysis [25] as well. Association analysis originally was used to study market 

basket data to find frequent groups of items (also known as frequent itemsets) that 

are purchased together and to create association rules to define relationships 

between products [3]. Sequential pattern mining [2] is closely related to association 

rules, with the difference that in this case the items are ordered sequentially. Since 

healthcare data are stored with a timestamp, namely they are in a temporal order, 

sequential pattern mining can also be an appropriate choice to discover the 

sequences of medical care. 

4.1 Problem definition 

The aim of sequential pattern mining is to find sequences of items that are present 

in at least a fraction of the underlying data. 

Data is originally stored in a database in which there are different cases and 

different itemsets (called events) connected to the cases, provided with a timestamp. 

An example database can be seen in Table 2. It is important to note that the concept 

of the event is different in process mining and in sequential pattern mining. While 

in process mining this term means an elementary event (e.g. a specific medical 

intervention), in sequential pattern mining it can refer to a set of elementary events 

as well.  
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Table 2 Fragment of a medical database storing itemsets 

Case id Timestamp Itemset/Event 

1 04-10-2016 Surgery 

1 15-10-2016 Chemotherapy 

1 25-10-2016 Chemotherapy 

2 15-05-2017 Diagnostics, Surgery 

2 15-06-2017 Chemotherapy 

3 21-02-2018 Surgery 

 

Definition 4.1 (Itemset). Let 𝐼 = {𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑛} be the set of all items. An itemset 

or an event is a subset of items, denoted by (𝑖1𝑖2 ∙∙∙ 𝑖𝑚), where ik is an item. It is 

assumed that items in an itemset are arranged lexicographically. 

In the example, the set of items is 𝐼 = {𝐶ℎ𝑒𝑚𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑎𝑝𝑦, 𝐷𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠,

𝑆𝑢𝑟𝑔𝑒𝑟𝑦}, and there are three different itemsets: (Surgery), (Chemotherapy), and 

(Diagnostics Surgery). 

From the original database, a sequential database can be generated, in which the 

records are ordered sequences of the itemsets, with or without the notion of time 

(Table 3). 

Table 3 A sequence database 

Sequence id Sequence 

1 〈(Surgery)(Chemotherapy)(Chemotherapy)〉 

2 〈(Diagnostics Surgery)(Chemotherapy)〉 

3 〈(Surgery)〉 

Definition 4.2 (Sequence). A sequence s is an ordered list of itemsets and denoted 

by 〈𝑠1𝑠2 ∙∙∙ 𝑠𝑙〉, where sj is an itemset. The properties of a sequence are the 

following: 

• An item may occur at most once in an itemset of a sequence but may 

occur several times in different itemsets of a sequence. 

• The length of a sequence: the number of items in a sequence. A sequence 

of length l is called an l-sequence. 
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• Subsequence: A sequence 𝛼 =  〈𝑎1𝑎2 ∙∙∙ 𝑎𝑛〉 is a subsequence of 

sequence 𝛽 =  〈𝑏1𝑏2 ∙∙∙ 𝑏𝑚〉, if there exist the integers 1 ≤  𝑗1 < 𝑗2 <

⋯  < 𝑗𝑛 ≤ 𝑚 such that 𝑎1 ⊆ 𝑏𝑗1
, 𝑎2 ⊆ 𝑏𝑗2

, ⋯ , 𝑎𝑛 ⊆ 𝑏𝑗𝑛
. 

Definition 4.3 (Sequence database). A sequence database D is a set of tuples 

〈𝑠𝑖𝑑, 𝑠〉, where sid is the sequence id and s is a sequence. 

In the example sequential database in Table 3, the sequences store the events of 

the cases in a chronological order, thus there is three different sequences built up 

from the three different itemsets: 〈(Surgery)(Chemotherapy)(Chemotherapy)〉, 

〈(Diagnostics Surgery)(Chemotherapy)〉, and 〈(Surgery)〉. 

Definition 4.4 (Support). The sequence α is contained in the tuple 〈𝑠𝑖𝑑, 𝑠〉, if α is 

a subsequence of s. The support of sequence α in sequence database D equals to the 

number of the tuples containing α and denoted by 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝐷(𝛼). 

Definition 4.5 (Sequential pattern). Given a positive integer as the minimum 

support threshold (min_𝑠𝑢𝑝), a sequence α is frequent and called a sequential 

pattern in sequence database D if 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝐷(𝛼) ≥ min_𝑠𝑢𝑝. 

A sequential pattern practically means the sequences of treatments which 

treatments occur in the database more than the given frequency. From a medical 

point of view, these patterns are the most interesting, and their exploration provides 

insights into the habits of everyday practice. 

Definition 4.6 (Sequential pattern mining). Given a sequence database D and 

a minimum support threshold, 𝑚𝑖𝑛_𝑠𝑢𝑝. The aim of sequential pattern mining is to 

find the set of all frequent subsequences from the input sequence database D. 

In the example database, if 𝑚𝑖𝑛_ 𝑠𝑢𝑝 = 2, there are three sequential patterns: 

𝑠1 =  〈(Surgery)〉, 𝑠2 =  〈(Chemotherapy)〉, and 𝑠3 =

 〈(Surgery) (Chemotherapy)〉, since 𝑠1 sequence is the subsequence of all three 

cases, and 𝑠2 and 𝑠3 can be found in two cases. These are the series of events that 

occur in 2/3 of the cases. If we increase the minimum support to 3, then only the 

sequence 〈(Surgery)〉 will be a frequent sequence. 
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4.2 Sequential pattern mining algorithms 

To find sequential patterns in a database, numerous algorithms have been 

developed. These algorithms can be categorized into two groups: Apriori-based and 

pattern growth algorithms. In the following, these two categories are presented 

through different algorithms. 

4.2.1 Apriori-based algorithms 

The vast majority of algorithms proposed in the literature belongs to Apriori-based 

algorithms. These algorithms use the so-called Apriori principle, which states that 

if an itemset is frequent, then all of its subsets must also be frequent [25], and the 

basis of them is the candidate generation-and-test approach. The disadvantage of 

this approach is that these algorithms repeatedly generate an extremely large 

number of candidate sequences and scan the whole database in each iteration to 

maintain the support for these sequences. 

In the following, two algorithms are briefly introduced: the AprioriAll, and the 

GSP algorithms. 

4.2.1.1 AprioriAll 

The AprioriAll [4] algorithm has four phases to find all sequential patterns in a 

database. Firstly, it converts the database by sorting it by case id and timestamp into 

a sequence database (Table 3). In the second step, it finds the set of all itemsets with 

a minimum support, called large itemsets or litemsets. Then in the third, 

transforming phase, it replaces the cases with the set of all litemsets contained in 

the case (Table 4). In this step, every case which does not contain any litemset is 

dropped.  

Table 4 Transformed database, min_sup = 2 

Case 

id 
Original Sequence Transformed Sequence 

1 
〈(Surgery) (Chemotherapy) 

(Chemotherapy)〉 

〈{(Surgery), (Chemotherapy), (Surgery 

Chemotherapy)}〉 

2 
〈(Diagnostics Surgery) 

(Chemotherapy)〉 

〈{(Surgery), (Chemotherapy), (Surgery 

Chemotherapy)}〉 

3 〈(Surgery)〉 〈{(Surgery)}〉 
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The last phase is repeated multiple times by the algorithm. In every pass, the 

algorithm starts with a seed set of frequent sequences, then with the help of these 

seeds it generates new potentially frequent sequences, called candidate sequences. 

The support of every candidate is defined by scanning the database, and based on 

the support value, the algorithm determines which candidate sequence is frequent. 

The next pass uses the frequent candidates as seeds. In the first pass, the seed set 

contains all frequent 1-sequences, found in the set of litemsets. The algorithm 

terminates when no more candidates are generated or none of the candidates meet 

the minimum support (Table 5). 

Table 5 Candidate generation with AprioriAll 

1-sequences Support  2-sequences Support 

Surgery 3  〈(Surgery) (Chemotherapy)〉 2 

Diagnostics 1    

Chemotherapy 2    

 

The inability of the AprioriAll algorithm is mainly derived from the 

computationally expensive transformation phase, which transforms each 

transaction into litemsets to find sequential patterns. 

4.2.1.2 GSP 

The GSP algorithm [24] is also based on candidate test-and-generation but 

overcomes the drawbacks of AprioriAll, by skipping the step of transformation. 

The algorithm first scans the database to identify the frequent items, which will 

be the first set of seeds, and then in every iteration, the algorithm searches for longer 

sequences, which is reached by a join operation. In the joining step, sequence s1 is 

extended with the last item of s2, if the subsequence of s1 without its first item and 

the subsequence of s2 without its last item is the same. After the joining step, the 

algorithm scans again the database for support value of the candidate sequences. 

Candidates, reaching the minimum support, will be the set of the seeds for the next 

iteration and also an element of the set of frequent sequences. The algorithm 

terminates if there is no new sequential pattern found or it cannot generate new 

candidates. 
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Figure 8 Candidate generation with GSP, min_sup = 2 (Sequence: Count) 

Although, the GSP algorithm successfully finds all frequent sequence patterns, 

it generates still a large number of candidates, increasing the runtime of the 

algorithm. 

4.2.2 Pattern growth algorithms 

To overcome the problem of Apriori algorithms, pattern growth algorithms 

eliminate the candidate generation and prune steps with a divide-and-conquer 

approach. Through this approach, these algorithms divide the search space into 

smaller projected databases, which are mined separately. 

4.2.2.1 PrefixSpan 

The PrefixSpan algorithm [21] creates new projected databases in such a way, that 

it examines prefix sequences and projects only the corresponding suffix sequences. 

In this way, sequential patterns grow by discovering only local frequent sequences. 

The algorithm first scans the database for frequent items, then it divides the 

search space into n disjoint subsets with the n frequent items as prefixes. After that 

the algorithm recursively constructs projected databases for every prefix, and in 

every loop the prefixes get longer with one item (Table 6). 

Table 6 Projected databases and sequential patterns for PrefixSpan (D: Diagnostics, C: Chemotherapy, S: 
Surgery) 

Prefix Projected Database 2-sequences 3-sequences Sequential Patterns 

〈D〉: 1 〈(_S) (C)〉 〈(D S)〉: 1 - - 

〈C〉: 2 〈C〉 〈(C) (C)〉: 1 - - 

〈S〉: 3 〈(C)(C)〉 〈(S) (C)〉: 2 〈(S) (C) (C)〉: 1 〈S〉, 〈(S) (C)〉 

 

The main advantage of PrefixSpan is that it does not generate and test candidate 

sequences that do not exist in the projected database, although the database 

projection generates a major cost. 
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4.2.2.2 FP-growth Algorithm 

The FP-growth algorithm [12] is a quite different approach than the algorithms 

presented above. The main difference comes from the data structure, it uses a 

compressed representation of the projected database in the form of a so-called FP-

tree, and mines for frequent patterns through traversing it.  

Although this algorithm was developed for frequent pattern mining (e.g. market 

basket analysis), its advantages make it worthy to study its operation, and the 

conception of this algorithm gives the basis for the novel proposed method. 

The FP-tree representation 

The FP-tree is a prefix-based tree data structure, in which the nodes are labelled 

with the items in the database, moreover, the nodes store the support of the items. 

The FP-growth algorithm searches for frequent patterns, thus instead of the term 

sequence, it uses transaction, in which the order of the itemsets and items are not 

defined. The FP-tree is generated by the insertion of the transactions to a path. Since 

transactions include several identical items, the paths can overlap. The more the 

paths overlap, the better the compression of the FP-tree structure. 

Before constructing the tree, the algorithm scans the database, removes the 

infrequent items and sort the frequent items of a transaction in decreasing order of 

support. After that, the dataset is scanned through again, and the items of each 

transaction is added to the tree in the following way (Figure 9): if the current 

transaction does not share a prefix with a previous transaction, then its items are 

added to the tree as new nodes, with the support count 1. Otherwise, the current 

transaction will be on the same path until the common prefix, and the support 

number of the nodes is increased by 1. The remaining part of the current transaction 

is added as new nodes after the common path. The algorithm terminates when all 

of the transactions have been inserted. 

The FP-tree also includes a list of pointers where pointers link the nodes 

containing the same items. These pointers (marked with dashed lines in Figure 9) 

facilitate the rapid access of the items in the tree. 
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Figure 9 Construction of an FP-tree [25] 

The algorithm 

The FP-growth algorithm takes an FP-tree FPT, an itemset suffix P, and a user-

defined minimum support s as an input.  

The algorithm collects all paths containing P, called prefix paths, and examines 

whether P is frequent or not. If P is frequent it creates a conditional FP-tree from 

the prefix paths. The support count for each node of the conditional tree is updated, 

and based on the new support count the infrequent nodes are removed from the tree, 

together with nodes of P. The algorithm replays this step with the next prefix of P 

and the conditional tree of P and repeats these steps recursively until it reaches the 

root node. 

The example shows the mining of frequent pattern with suffix e. From the FP-

tree in Figure 9, the algorithm finds the prefix path for e (Figure 10 (a)), then builds 

the conditional FP-tree for it (Figure 10 (b)). After that, it searches for prefix paths 

with suffix de, build the conditional tree for it, and continues with suffix ce. 
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Figure 10 Applying FP-growth to find frequent pattern with suffix e [25] 

 

4.3 Application of sequential pattern mining in healthcare 

Sequential pattern mining has a broad range of application, like mining web log 

data, customer purchase patterns or DNA sequences, and also, we can find 

examples for healthcare sequence mining. 

In the healthcare sector sequential pattern mining was used to predict next 

prescribed medication [30], examine the relationship between schizophrenia, 

diabetes mellitus type 2 and hyperprolactinemia [6], or to discover the treatment 

sequence of autism, heart disease and breast cancer [15]. 

In the literature, we can find examples for the use of both type of sequential 

pattern mining algorithms. An Apriori-based algorithm was used in the analyzation 

of gliobastoma survival [16], where the AprioriAll algorithm was modified with 

two constraints to fit to healthcare data. The first constraint is the exact order of 

events, which says that only those events can be a part of a sequence which follows 

each other consecutively. The other constraint handles the overlapping events, 

depending on whether the events are partially or totally overlap. Even though, the 

proposed method generates clinically more meaningful treatment patterns, the 
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algorithm based on the apriori property, thus the candidate generation makes the 

algorithm slower and more memory consuming. 

The pattern-growth approach was applied in the form of T-PrefixSpan by 

Uragaki et.al [26] to extract clinical pathways from historical electronic medical 

records. The novelty of T-PrefixSpan is that it can handle time intervals between 

items to determine their statistical information. 

From the examples, it can be seen that sequential pattern mining can also be an 

effective tool to discover relationships and association rules in healthcare data, even 

though the proposed algorithms need modification based on the characteristics of 

the studied healthcare process. 
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5 Healthcare sequence mining 

In the previous chapters, the advantages and disadvantages of process mining and 

sequential pattern mining have been reviewed. While process mining can give an 

overall overview of the operation of the examined process with visualizing the 

processes in an abstract form, sequential pattern mining can help to get a detailed 

insight of the process and of the order of the treatments.  

Since the main goal is to analyse the treatment sequences of patients and reveal 

the associations hiding in them, I have developed a novel methodology, which is 

based on sequential pattern mining. In the following, I present the properties of 

healthcare sequences and based on this description I propose a modification of the 

FP-tree and FP-growth algorithm. 

5.1.1 Properties of healthcare sequences 

The definitions presented in Section 4.1 connected to general sequential pattern 

mining also hold for mining healthcare data but need some modification to fit the 

goal of the analysis. 

Healthcare sequences are also built up from itemsets, in other terms events, and 

these events contain one or more items/treatments. The order of the treatments 

should be modified from lexicographically to a predefined order, which can better 

represent the actual order of medical treatments. 

The original definition says that within an itemset an item cannot occur more 

than once. Since it is the characteristic of medical care that a patient can have a 

given treatment more than once (e.g. a blood tests, medication, etc.), it should be 

allowed to an item to be repeated multiple times in an itemset. 

It is also important in the analysis of healthcare sequences that we do not have 

to pay attention only to the order of the events, but every treatment of the sequences 

is important, i.e. neither element may be missing from the sequence, regardless of 

its frequency. For example, the sequence 〈Diagnostics, Surgery, Chemotherapy〉 

is not the same as 〈Diagnostics, Chemotherapy〉, it does matter that the patient had 

a surgery or not.  

Based on these observations, in the following, I propose the formal definition of 

the healthcare event and the healthcare sequence. 
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Definition 5.1 (Healthcare event). Let 𝐻 = {ℎ1, ℎ2, … , ℎ𝑛} the set of all healthcare 

treatments. A healthcare event is a subset of treatments, denoted by (ℎ1ℎ2 ∙∙∙ ℎ𝑚), 

were hk is a treatment. The order of treatments within an event can be 

lexicographical or a predefined order. 

Let 𝑃 =  {𝑝1, 𝑝2, ⋯ , 𝑝𝑛} bet the set of patients, where 𝑛 ∈ ℕ is the number of 

patients. Let 𝑆 =  {𝑠1, 𝑠2, ⋯ , 𝑠𝑛} be the set of healthcare sequences, where Si stands 

for the healthcare sequence of the ith patient.  

Definition 5.2 (Healthcare sequence). Let 𝐸 the set of all healthcare events, then 

the healthcare sequence of a patient can be given as a set of events: 𝑆𝑖 =

 〈𝑒𝑖0𝑒𝑖1 ⋯ 𝑒𝑖𝑛𝑖
 〉, where 𝑒𝑖𝑗 ∈ 𝐸 is the jth healthcare event of the ith patient, and 𝑛𝑖 ∈

ℕ is the number of the healthcare events of the ith patient. For each healthcare 

sequence a time sequence can also be generated as 𝑇𝑖 =  〈𝑡𝑖0𝑡𝑖1 ⋯ 𝑡𝑖𝑛𝑖
 〉, where 𝑡𝑖𝑗 ∈

𝑇 is the timestamp of the jth healthcare event of the ith patient. 

A healthcare sequence has the following properties: 

• The same treatment can occur more than once in a healthcare sequence 

and in a healthcare event too. 

• The length of the healthcare sequence equals the number of treatments 

in the healthcare sequence. 

• A healthcare sequence 𝛼 =  〈𝑎1𝑎2 ∙∙∙ 𝑎𝑛〉 is a subsequence of healthcare 

sequence 𝛽 =  〈𝑏1𝑏2 ∙∙∙ 𝑏𝑚〉, if there exist the integers 1 ≤  𝑗1 < 𝑗2 <

⋯  < 𝑗𝑛 ≤ 𝑚 such that 𝑎1 = 𝑏𝑗1
, 𝑎2 = 𝑏𝑗2

, ⋯ , 𝑎𝑛 = 𝑏𝑗𝑛
. 

• Two sequences 𝛼 =  〈𝑎1𝑎2 ∙∙∙ 𝑎𝑛〉 and 𝛽 =  〈𝑏1𝑏2 ∙∙∙ 𝑏𝑚〉 share the same 

prefix, if 𝑎1 = 𝑏1, 𝑎2 = 𝑏2, ⋯ , 𝑎𝑖 = 𝑏𝑖, where 𝑖 ≥ 1. 

5.2 Finding healthcare sequence patterns 

As it was shown in Section 4.2, sequential pattern mining algorithms have two 

types. However, the Apriori-based algorithms can find sequential patterns, they are 

not worth improving due to their slowness and great memory demand. Pattern-

growth algorithms also provide the correct solution just with shorter run time. The 

least memory-consuming pattern-growth algorithm is the FP-growth algorithm. 

The great advantage of it is the tree structure, in which both the original sequences 
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and the frequent patterns are stored. The tree contains all the details of a given 

process; thus, the overview of it may be cumbersome in diversified processes, but 

if we look at only a frequent subset, the tree can be greatly simplified, still, it 

includes the core operation of the process. 

5.2.1 The healthcare sequence-tree 

Based on the properties of healthcare sequences, I have modified the FP-tree and 

its construction, to a tree, which is more suitable for representing healthcare 

processes. The suggested healthcare sequence-tree (HS-tree) can be defined as 

follows. 

Definition 5.3 (Healthcare sequence-tree). The HS-tree is given with a tuple, such 

that 𝐻𝑆𝑇 = (𝑉, 𝑇), where 𝑉 is the set of vertices (nodes) and 𝑇 is the set of edges 

(transitions), and holds the following properties: 

• The terminology of root, child, parent and leaf nodes holds for the HS-

tree too. 

• The branch 𝑏𝑖 is a subset of the HS-tree, such that 𝑏𝑖 = (𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚), 

where 𝑣𝑖 and 𝑣𝑖+1 are connected by an edge for 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 − 1, and 

𝑣1 is a child of the root node and 𝑣𝑛 is a leaf node. 

The HS-tree contains the healthcare sequences of patients in the following way: 

• The root node of the tree contains only the number of sequences in the 

database, and every sequence starts from this node. 

• The sequence 𝑆𝑗 =  〈𝑠1 𝑠2  … 𝑠𝑛〉 fits to the branch 𝑏𝑖 = (𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚), 

i.e. 𝑆𝑗 = 𝑏𝑖, such that 

o if 𝑛 = 𝑚, then 𝑠1 = 𝑣1, 𝑠2 = 𝑣2, … , 𝑠𝑛 = 𝑣𝑚, or 

o if 𝑛 ≥ 𝑚, then there is at least one event 𝑠𝑘 ∈ 𝑆𝑗, which is a 

sequence of treatments, such that 𝑠𝑘 = 〈𝑠𝑘1 𝑠𝑘2  … 𝑠𝑘𝑙〉 and 𝑠𝑘1 =

𝑠𝑘2 = ⋯ = 𝑠𝑘𝑙 for 1 ≤ 𝑙 ≤  𝑛 − 𝑘. 

• The node 𝑛𝑘 of branch 𝑏𝑖 holds the name of the treatment 𝑠𝑘 ∈ 𝑆𝑗 for all 

𝑘 = 1, … , 𝑛 and the support value of it is equal to the number of patients, 

who has sequence 𝑆𝑗 = 𝑏𝑖. 
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5.2.1.1 Construction of the HS-tree 

The construction of an FP-tree always starts with the deletion of the infrequent 

items from the database. But, since every transition in the treatment sequence are 

important, and the sequential pattern mining algorithm runs on the tree, the HS-tree 

contains all of the items (treatments) in the database, including the infrequent ones 

too. 

The further steps of the construction are similar to the original algorithm: every 

sequence starts from the root node (Algorithm 1), and if the prefixes of two 

sequences are the same, then both sequences have the same path in the tree, until 

the common prefix, and the support values of these nodes in the common prefix are 

increased by 1. If a new node is added to the tree, its support is set to 1. The 

algorithm terminates when there is no more item in the database. 

Algorithm 1 Construction of an HS-tree 

FUNCTION constructTree (dataset) 

INPUT Dataset of healthcare sequences 

OUTPUT HS-tree 

 

ADD rootNode to HS-Tree labelled with null 

FOR each sequence in the dataset 

 CALL updateTree with sequence and rootNode 

END FOR 

 

Considering that there can be same consecutive treatments within a sequence 

then a new condition is added to the steps of the construction: if in a sequence the 

same item is repeated sequentially several times, then the algorithm creates one 

node for these items with support value 1 (Algorithm 2). 

The FP-tree has a special feature, a list of pointers. These pointers link the nodes 

with the same items, thus help to quickly access the nodes of the tree. I have 

implemented this list of pointers in the HS-tree too, in the form of a header table: if 

a new node is added to the tree, the algorithm tests whether the header table includes 

the item (Algorithm 2). If not, then it assigns the pointer of the new node to the 

header table, otherwise, it loops through the pointers of this item, and if it reaches 

the end of the list, it assigns the pointer of the new node to the end of the list 

(Algorithm 3). 
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Algorithm 2 Update HS-tree 

FUNCTION updateTree (sequence, treeNode) 

INPUT A healthcare sequence and a treeNode of an HS-tree 

 

IF first item in sequence equals to treeNode 

 INC support of treeNode with 1 

 CALL updateTree with sequence without first item and treeNode 

ELSE 

 FOR each child in treeNode 

  IF first item of sequence equals to child 

   INC support of child with 1 

  ELSE 

   ASSIGN item to children of treeNode 

   IF item not in headerTable 

    ASSIGN item to headerTable 

   ELSE 

CALL updateHeaderTable with item and node 

of headerTable 

   END IF 

  END IF 

 END FOR 

CALL updateTree with sequence without first item and child of 

treeNode 

END IF 

 

Algorithm 3 Update header table with next item 

FUNCTION updateHeaderTable (item, node) 

INPUT Pointer of item and the node of header table labelled with 

item 

 

WHILE nodeLink of node is not empty 

 SET node to nodeLink 

SET nodeLink of node to item 

 

In Figure 11 an example for an HS-tree can be seen, which is generated from the 

dataset of Table 7, without any explicit order of the events. The construction of the 

tree was the following: the algorithm went through the sequences one by one. First, 

it added the nodes of the first sequence to the tree, but since the last two treatments 

of it are the same, the branch has only three nodes, instead of two. The treatments 

of the second sequence were added to a new branch, and in the next step, the 

supports of these nodes were increased by one as the third sequence is the same as 

the second. The addition of sequence 4 increased the support of ‘Diagnostics’ and 

assigned a new subbranch to it. The last sequence has the same prefix as the 

sequence 4, thus the supports of these nodes were increased by one, and as the final 

step, a new node was added to the end of the branch. 
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Table 7 Example dataset of healthcare sequences 

Sequence id Healthcare sequence 

1 〈(Surgery)(Diagnostics)(Chemotherapy)(Chemotherapy)〉 

2 〈(Diagnostics)(Chemotherapy)〉 

3 〈(Diagnostics)(Chemotherapy)〉 

4 〈(Diagnostics)(Surgery)〉 

5 〈(Diagnostics)(Surgery)(Chemotherapy)〉 

 

It can be seen, that the resultant HS-tree, unlike the FP-tree, contains all of the 

treatments of the dataset, not just the frequent ones. Hereby, all the processes can 

be found in the tree, and during the search for sequential patterns, there will be no 

information loss. A great advantage of this storage format is that while there are 

five healthcare sequences stored in the dataset, they generate only three branches in 

the tree. 

The dashed lines in the tree represent the pointers of the header table. If a new 

node is added to the tree, then the algorithm assigns the pointer of it to the right 

place in the header table. 

 

Figure 11 Example for an HS-tree, including the pointers of the header table 

5.2.1.2 Additional indicators 

Besides the support value, we can store additional information for each node and 

edge, too. It is important to mention that each node stores information about those 

treatments which are related to the treatments at the given position of the HS-tree. 

It holds for the information stored in edges, too: it refers only to the given transition 

of the HS-tree. 
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Indicators assigned to the nodes are related to the execution of the treatments. 

As it was discussed above, the support number of an item is equivalent to the 

number of patients who had the treatment connecting to the item, but since a patient 

could have the same treatment sequentially more than once, the number of the 

execution of a treatment is another interesting information. With the help of these 

two indicators, the average number of executed treatments per patient can be easily 

calculated. Further indicator about a node can be the ratio between the number of 

children of the node and the support value. 

Edges store information of the transitions between two treatments. The length of 

time between two consecutive treatments is very informative in the case of 

healthcare processes. Since in general in healthcare data sources only the date is 

stored connecting to the treatments, it is advisable to calculate the length of the time 

period in days. If two identical treatments followed each other, then the time period 

between the treatments are stored in the node of the treatment, and the time period 

in the transition is counted from the last treatment. 

The formal definitions of indicators are the following:  

• Number of patients of node 𝑛𝑘: the number of patients who had the 

treatment of the node, i.e. the support of the node. 

o #𝑝𝑘 = {|𝑝𝑖| | 𝑒𝑖𝑗 = 𝑛𝑘, 𝑒𝑖𝑗 ∈ 𝑆𝑖}, where 𝑆𝑖 is the sequence of the 

ith patient. 

• Percent of patients of node 𝑛𝑘: this value shows the proportion between 

the number of patients of 𝑛𝑘 and of the number of patients of the parent 

node. 

o %𝑝𝑘 =
#𝑝𝑘

#𝑃𝑘−1
 

• Number of healthcare treatments of node 𝑛𝑘: the number of executed 

treatments. It differs from the #𝑝𝑘  value if there were at least one patient 

who had the treatment consecutively twice. 

o #ℎ𝑘 = {|𝑒𝑖𝑗|, 𝑒𝑖𝑗 = 𝑛𝑘, 𝑒𝑖𝑗 ∈ 𝑆𝑖}, where 𝑆𝑖 is the sequence of the 

ith patient. 

• Percent of last event of node 𝑛𝑘: this indicator shows that how many 

percent of the cases was the treatment the last event in the sequence. 
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o %𝑙𝑘 =  
#𝑝𝑘  − ∑ #𝑃𝑘𝑗

𝑛
𝑗=1

#𝑝𝑘
, where #𝑝𝑘𝑗

 is the number of patients of the 

jth children of node 𝑛𝑘. 

• Average time between repetitive events of node 𝑛𝑘: the average time 

between two consecutive, identical events in days. 

o 𝑎𝑣𝑔𝑅𝑒𝑝𝑘 =  {
∑ 𝑡𝑖(𝑗+1)−𝑡𝑖𝑗

#𝑝𝑘
𝑖=1

#ℎ𝑘−#𝑝𝑘
 |𝑒𝑖𝑗 = 𝑒𝑖(𝑗+1) , 𝑡𝑖𝑗 ∈ 𝑇𝑖 , 𝑒𝑖𝑗 ∈ 𝑆𝑖}, 

• Average time between consecutive events: the average time between two 

consecutive events in days. 

o 𝑎𝑣𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒𝑘 =  {
∑ 𝑡𝑖(𝑗+1)−𝑡𝑖𝑗

#𝑝𝑘
𝑖=1

#𝑝𝑘
 | 𝑡𝑖𝑗 ∈ 𝑇𝑖}, where 𝑇𝑖 is the time 

sequence of the ith patient. 

 

 

Figure 12 The structure of nodes and edges 

5.2.2 The HS-algorithm 

The aim of the Healthcare Sequence algorithm (HS-algorithm) is to find an HS-

subtree from the original HS-tree. The HS-subtree contains those healthcare 

sequences, which start with a given treatment. The root node of the HS-subtree is 

labelled with the given treatment and the support of it is equal to the sum of the 

support of all the nodes of the HS-tree labelled with the given treatment. 

The HS-algorithm takes an HS-tree and an item prefix as an input. Unlike the 

FP-growth algorithm, the HS-algorithm does not have the minimum support 

threshold as an input, it generates the HS-subtree, containing all sequences starting 

with the given prefix. The threshold can be given in the visualization of the tree, 

thus if we want to generate two trees with the same prefix but with a different 
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threshold, the algorithm has to run only once. Furthermore, two different thresholds 

can be given: one for the support number (#𝑝𝑘) and one for the ratio of the patients 

(%𝑝𝑘). 

A further modification is that the HS-algorithm does not search for prefix 

sequence, i.e. it searches for sequences which start with the given treatment. 

Algorithm 4 creates an HS-subtree, in which the root node will be labelled with the 

prefix item. Then it goes through the pointers of the header table which point to the 

nodes of the original tree labelled with the prefix item. 

Algorithm 4 Find HS-subtree from prefix item 

FUNCTION findFromItem (treeNode) 

INPUT A pointer in the header table 

OUTPUT HS-subtree 

 

ADD rootNode to HS-subtree labelled with item 

WHILE treeNode is not empty 

 CALL updateSubTree with treeNode and rootNode 

 INC support of rootNode with support of treeNode 

 SET treeNode to next treeNode 

END WHILE 

 

The branches are added to the subtree like the sequences to the original HS-tree: 

if two branches have the same nodes, then they will overlap, and the support number 

of the nodes are summed up (Algorithm 5). 

Algorithm 5 Update subtree 

FUNCTION updateSubTree (treeNode, hsTreeNode) 

INPUT treeNode of the original tree and the treeNode of the newly 

created tree 

 

FOR child in children of treeNode 

 IF child equals to hsTreeNode 

  INC support of hsTreeNode 

  CALL updateSubTree with child of treeNode and hsTreeNode 

 ELSE  

IF child in children of hsTreeNode 

INC support of child of hsTreeNode with support 

of child 

  ELSE 

   ASSIGN child to children of hsTreeNode 

  END IF 

  CALL updateSubTree with child and child of hsTreeNode 

 END IF 

END FOR 

 

With the help of the HS-algorithm, we can search for healthcare sequence in the 

tree in Figure 11. If the treatment ‘Diagnostics’ is given as input prefix, then the 

algorithm goes through the nodes labelled with it with the help of the pointers and 
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assigns the sub-branches to the HS-subtree. At first, the root node is labelled with 

‘Diagnostics’, and the support value of it is set to the support value of the first node 

in the list of pointers, i.e. to one. After that, it adds the child node ‘Chemotherapy’ 

to the subtree. Since there is no other child of these nodes, the algorithm jumps to 

the next node in the list and increases the support value with four. The first child is 

‘Chemotherapy’, which is already in the table, thus only the support value is 

increased by two. The other child node, ‘Surgery’ is assigned to the subtree 

alongside its child node ‘Chemotherapy’. The resultant HS-subtree with prefix 

‘Diagnostics’ can be seen in Figure 13. 

 
Figure 13 The input HS-tree (left) and the resultant HS-subtree with prefix Diagnostics (right) 

 

If the minimum support threshold is set to 2, then in the resultant HS-subtree 

only those nodes will appear which has a patient number higher or equal than 2 

(Figure 14). 

 
Figure 14 Resultant HS-subtree with prefix Diagnostics and minimum support threshold 2 

5.2.2.1 Searching by prefix sequence 

The HS-algorithm has an extension, such that the given input prefix can be a 

sequence of treatments. The extended algorithm works on the pointer of the first 

treatment of the given sequence (Algorithm 6), and at first examines, that there is 

any sequence in the tree which is given in the prefix (Algorithm 7). 
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Algorithm 6 Find HS-subtree from prefix sequence 

FUNCTION findFromSeq (itemList) 

INPUT list of items 

OUTPUT HS-subtree 

 

IF length of itemList bigger than 1 

SET treeNode to pointer in headerTable of the first item in 

itemList 

ADD newNode to HS-subtree 

WHILE treeNode is not empty 

 SET nodeList to empty 

CALL findSequence with itemList without the first item, 

treeNode and nodeList 

IF length of nodeList equals to the length of itemList 

without the first item  

 INC support of newNode with support of treeNode 

CALL addBranch with treeNode, newNode and 

itemList without the first item 

  SET treeNode to next treeNode 

 RETURN HS-subtree 

ELSE IF length of itemList equals 1 

 ADD newNode to HS-tree 

 CALL findFromItem with newNode 

 

Algorithm 7 Find sequence in HS-tree 

FUNCTION findSequence (itemList, treeNode, nodeList) 

INPUT list of items to find, treeNode and list of pointers 

OUTPUT nodeList 

 

FOR child in children treeNode 

 IF child equals to first item in itemList 

  ASSIGN child to nodeList 

  CALL findSequence with itemList without first item,  

  child and nodeList 

 END IF 

END FOR 

 

If the algorithm finds the sequence in the tree, then it assigns the nodes to the 

HS-subtree (Algorithm 8). If the algorithm reaches the end of the list, it calls the 

function in Algorithm 5 to assign the left of the branches to the HS-subtree. 
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Algorithm 8 Add branches to the HS-subtree 

FUNCTION addBranch(treeNode, hsTreeNode, itemList) 

INPUT treeNode of the original tree and the treeNode of the newly 

created tree 

 

FOR child in children of treeNode 

 IF child equals to first item in itemList 

  IF first item of itemList is in children of hsTreeNode 

INC support of child of hsTreeNode with support 

of child of treeNode 

  ELSE 

   ASSIGN child of treeNode to children of hsTreeNode 

  END IF 

  IF length of itemList greater then 1 

CALL addBranch(child of treeNode, child of 

hsTreeNode, itemList without first item 

  ELSE 

CALL updateSubTree(child of treeNode, child of 

hsTreeNode 

  END IF 

 END IF 

END FOR  

 

The extended HS-algorithm helps to find healthcare sequences by a given 

sequence of treatments, for example, we can search in the original tree for the 

sequence 〈(Diagnostics)(Chemotherapy)〉. The algorithm first scans the tree for 

this sequence, and after that assigns them to an HS-subtree. In this tree, the root 

node will be the first treatment of the given sequence. If there are additional nodes 

in the branches of the sequence, they are also assigned to the HS-subtree 

 
Figure 15 The input HS-tree (left) and the resultant HS-tree with prefix 〈(Diagnostics)(Chemotherapy)〉 

(right) 
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Both of the algorithms can be extended with the additional indicators, such that 

the nodes of the tree will store the indicators of the number of patients (#𝑝𝑘), the 

number of treatments (#ℎ𝑘), and information about the time (𝑡𝑘). The other 

indicators (%𝑝𝑘 , %𝑙𝑘, 𝑎𝑣𝑔𝑅𝑒𝑝𝑘 , 𝑎𝑣𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒) can be calculated from these values. 
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6 Case study 

In this section, the applicability of process mining methods and healthcare sequence 

mining algorithms are presented through a case study. The field of the case study is 

cardiology, in which the medical treatments are less standardized, and the long-

running treatment processes are mostly connected to medications. Therefore, based 

on the expert advice, I selected such an analytical issue, which is related to the 

anticoagulant medication of the atrial fibrillation patients. In the case study, I 

looking for questions regarding the crossover between the different medications. 

The case study is based on the workflow model presented in Figure 16. This 

proposed model includes the steps of data migration, the problems of data pre-

processing and also the utilization of the presented mining methods. 

 

Figure 16 Workflow of mining healthcare processes and sequences 
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The data source used for the case study is the financial database of the Hungarian 

healthcare sector, which includes all the information about patients, their diagnosis, 

treatments, and medications, too, thus suitable for the analysation of healthcare 

processes and sequences.  

The cohort of patients was selected as follows. Those patients were selected for 

the study who were diagnosed with atrial fibrillation between 2010 and 2016. Atrial 

fibrillation was identified with the ICD block ‘I48’. Further complex criteria were 

defined, in which the department, where the diagnoses were set up, was specified 

alongside different medication and treatments. Since I examined the crossover 

between different medications, those patients were excluded from the study who 

had only one type of medication. 

The medications of anticoagulant treatments have two subgroups: vitamin K 

antagonists, OAC (acenocoumarol, warfarin) and novel oral anticoagulant agents, 

NOAC (dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban). The criterion for the 

medications was that the medication had to be financially supported by the 

Hungarian government between 2010 and 2016. As edoxaban is only supported 

from 2017, it is not involved in the study. 

In the data pre-processing phase at first, the agents were identified with the help 

of the Anatomical Therapeutic Chemical Classification System (ATC), but due to 

the inaccuracy of ATC code system I needed to broaden the definition of the agents 

based on the TTT code system which is a Hungarian code system for socially 

supported products. 

As a part of the data pre-processing step, I created a reduced database, which 

includes the medications of the patients who are included in the study and the 

timestamps connected to the medication. I used this dataset during the process 

mining and the sequential pattern mining analyses, too, and only structural 

transformations were needed according to the mining techniques. 

6.1 Case study 1: Applying process mining techniques  

The application of process mining is facilitated with different software products, 

such as an academic software, called ProM [28]. This software facilitates the 

conversion of the dataset into the standard file format for event log [1] and also 
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several algorithms and process model notations are implemented within the 

software. On account of these advantages, I used ProM for the analysation of 

healthcare processes. 

The prepared dataset contains 278 248 medications for 9788 patients, which 

means 6 894 variants of the event sequences. This high number of different 

sequences would make the resultant process model very obscure. Hence, I had to 

simplify the dataset with the aggregation of the consecutive, identical medications 

before converting it to an event log. After the aggregation, only the first of these 

medications were stored in the dataset. The simplification resulted in 268 variations. 

After the data pre-processing step, I generated the event log, in which the cases 

refer to the patients, the events are the name of the medications and the timestamp 

of the events are equal to the day of the purchase of the medication. 

With the help of the software, I could not just create the event log, but also 

examine it with different visualizations. In Figure 17 the dotted chart of the event 

log can be seen, in which the different colours refer to the different medications, 

the 𝑥 axis shows the timestamp and the 𝑦 axis the patient ids. The chart shows the 

appearance of the new medications, and it also can be seen that the shift between 

medications was very frequent. 

 

Figure 17 Dotted chart of the event log of patients diagnosed atrial fibrillation  
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To generate process models, I tested several process mining algorithms. Alpha 

algorithm was omitted from the tests since this algorithm is sensitive to noise, thus 

it is not advisable to use it on medical records. In accordance with [23], the most 

commonly used process mining algorithms in healthcare are the Heuristic miner 

and Fuzzy miner. 

In Figure 18 a process model generated by the Heuristic miner can be seen. The 

model includes all of the transitions which are included in the event log. The 

advantage of the Heuristic net, that the infrequent edges and nodes are lighter, thus 

the frequent events are well visible. 

 

Figure 18 Heuristic net of the treatment process of atrial fibrillation 

It can be seen from the resultant Heuristic net, the applied sequences are very 

diverse, despite that the five most frequent traces cover more than 50% of the cases 

(Figure 19). In most of the cases, the medication started with the agent 

Acenocoumarol and continued with one of the other agents. The reason of switching 

from Acenocoumarol to a NOAC agent could be that the patient with OAC 

medication needs to have a blood test every month and has to go on a very strict 

diet, unlike to who has NOAC agents. 

An interesting finding is that the Acenocoumarol was not only the most frequent 

starter agent but in most of the cases, the treatment was finished with this agent, 

hence it was the drug that most of the cases had been returned to. The explanation 

could be found in the different financing of these medications. 
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Figure 19 The five most frequent traces in the event log 

Figure 20 shows the Fuzzy model of the treatment process of atrial fibrillation. 

The model is generated by the Fuzzy miner, and 95% of the events can be replayed 

successfully on it. The resultant model shows similar results to the Heuristic net. 

 

Figure 20 Fuzzy model of the treatment process of atrial fibrillation 
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As a summary, it can be said that to discover a transparent process model, the 

precise definition of the cohort of patients and the pre-processing of the events (e.g. 

the aggregation of the same consecutive medications) were indispensable. The 

resultant models alongside with the statistics of the event log give an outline of the 

core operation of the processes. The global features of the process can be seen in 

the model, thus several interesting facts can be revealed, such as the most frequent 

pattern, but it does not provide such a complex toolbox, which allows an in-depth 

analysis of sequence. For this purpose, the proposed healthcare sequence mining 

algorithms are more suitable, which are described in the following subsection. 

6.2 Case study 2: Healthcare sequence mining 

To use HS-algorithm, at first, the dataset is converted to a sequence database and 

then to a tree structure. The sequence database stores the treatment sequence of a 

patient as follows: the sequence id is equivalent to the patient id, and the sequence 

contains the medications of the patient in a chronological order. The HS-tree is 

created from this sequence database, in which the nodes will hold the medications, 

and their support, which is counted from the patient ids. 

Since the complete HS-tree generated from the dataset is obscure because of the 

diversity of the medication process of patients diagnosed with atrial fibrillation, I 

have simplified the tree such that, only those vertices are included in the tree, in 

which the number of patients is bigger or equal then 5 or the number of patients is 

at least the 5% of the number of patients of the predecessor node. (#patients ≥ 5 or 

%patients ≥ 5%). The resultant HS-tree can be seen in Appendix 1. The tree depicts 

that in the 91,56% of the medications started with one of the OAC agents, 

Acenocoumarol or Warfarin and switch to one of the other medications. 

Since in most of the cases the medication started with Acenocoumarol, I have 

generated the HS-subtree and visualized it with the same support values as in the 

original HS-tree (Figure 21). According to the root node, 7820 patients had this type 

of medication, which is the 79,89% of the whole population, and in almost every 

branch of the HS-subtree, the medication is switched back to it. This also appears 

in the Heuristic net, but the tree reveals a continuous rotation between the agents.  
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Figure 21 HS-subtree of Acenocoumarol (#patients ≥ 5 or %patients ≥ 5%) 

Another interesting observation comes from the HS-subtrees of the NOAC 

agents. Among these agents, Dabigatran is the one that has most often been 

switched to another agent. The value of the lastEvent indicator of Dabigatran is 

70,53%, which means that in 30% of the cases there was a switch to another 

medication. This value is higher than in the other NOAC medications. There is a 

possibility that this medication has the most side effects amongst these agents, 

which idea was confirmed by a medical expert. 
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Figure 22 HS-subtree of Dabigatran (#patients ≥ 5 or %patients ≥ 5%) 

 

Apixaban was prescribed to only 1962 patients, which is much fewer patients, 

then in the case of the other medications, but 11,82% of these patients switched 

from Apixaban, while this ratio is much higher in the case of the other NOAC 

medications. 

Further questions arise from the average time between two medications. In the 

HS-tree in Appendix 1, there are average times around 180 days, while in most of 

the cases patients do not purchase more than two monthly doses. 
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7 Conclusion 

The goal of my dissertation was to find a proper tool for the analyzation of 

healthcare sequences and processes. I examined the methodology of process mining 

and sequential pattern mining, defined the characteristics of healthcare data and 

processes and gave a formal definition of healthcare sequences. Based on this 

knowledge, I developed a novel methodology for mining healthcare sequences. 

Using this methodology, we can obtain useful information from medical healthcare 

databases for medical research. 

In the study, a new storage and visualization form for healthcare sequences was 

proposed, the HS-tree. The HS-tree contains the healthcare sequences of a group of 

patients, alongside additional information in relation to the number of patients, to 

the relationship of successive treatments and the resultant HS-trees can also give 

answers for the time related questions. The proposed HS-algorithm is capable of 

finding frequent healthcare sequences starting with a given treatment in an HS-tree. 

Moreover, the extension of the algorithm allows to search by a prefix sequence as 

well. 

The applicability of process mining and the HS-algorithm was presented through 

a real-life case study, connected to the medication of patients diagnosed with atrial 

fibrillation. In the case study, 9788 patients and 5 different medications were 

included. The aim was to search for associations in the crossover between the 

medications. The treatment process was examined with the help of process mining 

tools, such as the Heuristic miner, which gave a comprehensive overview of the 

process. The in-depth analysis was accomplished with the proposed HS-algorithm, 

which depicted some interesting observations about these medications. In the thesis 

I gave only a methodological presentation of the analyses, while the real analyses 

are much more diverse and more detailed than the presented one. The results, based 

on medical expert assessments, faithfully reflect clinical practice and reveal 

interesting and new relationships. 

As a continuation of the research work a further interesting analysis would be 

the patients’ adherence to the treatment. Patients diagnosed with atrial fibrillation 

need to take their medications in a lifetime, but in reality many patients leave their 

medication. Such questions arise with this adherence like how old the patients are 
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who dropped out from the treatment and the in which stage the patients left their 

medications. 
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Appendices 

Appendix 1 HS-tree of medication of patients diagnosed with atrial fibrillation (#patients ≥ 5 or %patients ≥ 5%) 
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Introduction 

Business processes are essential in our society. Every company operates with well-defined 

procedures, and to an extent, our everyday life can be considered as a process too. During the 

execution of these operations several problems can happen, which can cause a suboptimal, 

failed or catastrophic flow of the process. Inspection of these problems can provide information 

about what causes them and how their occurrence could be prevented. 

Using Petri Net, These kind of procedures can be modelled for further investigations. 

When analysing a model, some conclusions can be made for the real life counterpart of it. Petri 

Net has many extensions, which support the implementation of some critical function of a 

process into the model. Petri Net also has many simulation programs, which provide even more 

extra functions beside the ability to run simulation of a Petri Net model. 

However, even with these tools and extensions Petri Net in itself is too general to use it 

as a tool for business process inspection. With the introduction of some restrictions and modules 

of the Petri Net, a stricter version of it is created. Its purpose is to model general business 

processes with a parameter list, which defines a Petri Net. With the simplified problem 

definition the analysis of the process became more detailed at the cost of supporting unwanted 

Petri Net models. 

The more powerful analysis enables the prevention of an user specified state of the 

model, or the proper reaction for a given situation. Because the model is generated from a set 

of parameters, every unit’s purpose of the net is known. This let us create conditions including 

the variables of the model, which acts against the undesired result of the model. 
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1. Processes and risk management 

Anything that causes productivity loss during the running of a process can be considered as a 

problem. Suboptimal scheduling of the resources, absence of human workers and equipment, 

unexpected events like blackout or a faulty machine all can be considered as a risk which can 

occur during a procedure. The most dangerous problems are those, which happen unexpectedly 

during the flow of the processes. While the fact that the accident can happen is known, the exact 

parameters are not. It is unknown, when or how many times can such an event will happen, or 

even if it occurs during the examined instance of the process run. 

It is important to discover most of the possible unintended behaviour of the process, if 

not every one of them. While there are common problems which can occur during the execution 

of a process, there can be very specific problems for a given procedure. Every process which 

includes humans as resources usually is susceptible to the possible faults of them. Every human 

works with different efficiency and speed, resulting they make mistakes, call in sick and not 

showing up for work, and so on. Not every procedure is affected by these in the same way and 

some processes are more resistant for a type of problem than the others. There are positions, 

where the experience of the human does not matter, which makes them easily replaceable, or at 

least easy to find someone, who can do his or her job just fine in case of emergency. On the 

other hand, there are workers whose absence can cause a huge amount of productivity loss, 

even if it is known long before the time it occurs. If the missing person is the only expert of a 

certain job in the company no one can replace him with the same efficiency compared to the 

original worker. 

1.1. Type of possible risks 

Most of the risky scenarios can be categorized, which can happen during the run of a process. 

Some of the events have the same result considering the operation, for example the absence of 

a worker and the deficit of the required resources are essentially the same problem, just needs 

to be solved differently. 

An unintended flow of a procedure can be known or hidden for the planner of the 

process. If an exception is known, the solution for the problem can be planned in advance. The 

exact process of the risk elimination can be determined, and be executed when necessary. If a 

possible problem of the process remains hidden, there will not be any clear solution for it, when 
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it happens. Solving these kind of problems cannot be done automatically, it requires the 

intervention of a person, who can manage the process.  

Even if the unintended behaviour’s existence is known, the exact parameters of it may 

not. The intensity of the problem can play a crucial role during an unexpected event. It does 

matter whenever a small cardboard box catches on fire in the middle of nowhere or a highly 

flammable material in a huge quantity in a warehouse. Even in this case, the position of these 

materials can influence the speed in which the entire building burns down. If the fire happens 

in the middle of the building, the fire can spread in every direction, while on the sides the 

direction of the spread is limited. 

Certain events have a relatively small window when it can happen. This information can 

be used to prepare in advance for the occurrence of this event to handle or even prevent it. An 

example for this kind of problem can be when a racing car stops in the pit stop during a race. 

The fast process of tyre switching or refuelling provides many opportunity to happen something 

which can kill the entire race for a racer. On the other hand there are events which can happen 

any time during the execution of the operation. To handle such a risk, the occurrence of the 

event must be considered during the entire process and expect its happening at any time if the 

risk is too high. If the damage it can cause can be reduced significally even after the event 

happened, a fast and effective procedure, which does not have to be maintained constantly, may 

be enough. 

1.2. Modelling methods 

Numerous languages, tools and models are available for process modelling, each with different 

purposes. UML is useful for create static models, which describes the possible flow of the 

process without the opportunity to simulate them in any way [12]. These models are not that 

useful for risk analysis as the simulation of them are not possible, the exact parameters of each 

event cannot be set. However, for discovering the intended and unintended ways of process 

execution it is an easy-to-use, fast tool. 

BPMN, or Business Process Modeling Notation is a perfect model to create, simulate 

and analyse a business process [11]. The model provides many element to model relatively 

specific events in the operations. It is possible to define more start and end points in the process 

with the help of Event elements. Activities can be used to describe what has to be done in the 

given situation, let it be automatic or manually executed. With the usage of Gateways the logic 
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of the process flow can be implemented. These includes parallel, exclusive and inclusive 

execution of actions. Conditions can be inserted into each Gateways to determine the flow 

considering the actual state of the process. Figure 1-1 shows an example for a model made in 

BPM. The only problem with this modelling tool is that the simulation of the created graphs are 

not that simple. The model cannot define the available resources which can do the modelled 

Activities. This means that a specific program is needed to interpret and execute these models 

which tracks its resources, as well as provides a way to interact with the state of the model. 

 

1-1. Figure Example of a BPM process 

Petri Net is a mathematical model, which uses a few simple element to create the model 

of processes. Places are used to represent resources, and transitions to model interaction 

between them. One of the main advantages of this tool that there are many extensions for it, 

which provide all the necessary tool to model nearly any process. Also, because the model is 

well-defined, many simulator program exists, even for the extensions. The most influencing 

disadvantage comes from its simplicity: Even a simple model can take a long time to be created. 

The specifics of Petri Net will be discussed later in depth. 

1.3. Models created by others 

Numerous people worked on processes, their models and analysation of them. In general a 

process is modelled considering the actually inspected risk that can happen during the 

execution. Then the simulation on the model takes place with a configuration, which results in 

information about how does the process respond in the given situation. Multiple execution of 
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the model helps discovering all possibilities how the process can flow and what can be an 

optimal solution in a given situation. 

 Nearly every kind of process were modelled with Petri Net by specialists. These 

includes fire emergencies with emphasised attention to chemical accidents [10] or to the domino 

effect of the fire spreading [4], supply chain of perishable [6] and non-perishable [9] items, 

transportation problems [5] and what the Petri Net was originally made for: biological processes 

[1]. The wide variety of problems also require certain specialized Petri Net types. Coloured, 

Timed, Continuous and Hybrid [2] Petri Net are the most popular ones used for modelling. 

Signoret et al [3] wrote about that while Petri Net is a powerful tool for simulation and 

calculation, still there is not a well-defined method to use it as an easy to understand and fast 

modeller. The authors of the article provided a method to create the model’s graph graphically 

in such a way that it is much more understandable than a regular Petri Net model. To 

demonstrate the effectiveness of this method, they modelled a system where a repair team had 

to maintain components, which are randomly became faulty. After realizing that a component 

(with other elements as well) can be defined as a sub Petri Net which is reusable, the problem 

was first defined using these Petri Net pieces, then these were connected to each other 

considering how the process worked. Highlighting each bigger Petri Net piece helped 

recognising certain parts of the model, while also provided a way to extend the model easily, if 

more of a given component was needed. While the entire model creation way done by hand, it 

provided inspiration about how sub Petri Nets like these could be used to generate a model 

automatically. 

The article discussed in the previous section also contained a really interesting concept 

of states which are shared between the same types of sub nets, or even used by the entire model. 

Certain flow of the process were prohibited or enabled depending on the state of this value. 

This was implemented by a simple place with a maximum of one token capacity. If it had a 

token, then the process was in that state. This could be used to determine which part of the 

model should be simulated. 

Yanbao et al [9] used Petri Net with Matlab to determine the risk factor of oil and gas 

transportation over longer distances. From the previous real-life experiences they made a 

model, which took into account many properties of the situation like the condition of the 

transportation pipes, environmental hazards, distance and so on. Each possible risk factor had 

a grade assigned to it based on these findings, which determined the chances of occurring of 
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them. With these information they determined the chances of a given event to happen for a 

pipeline, which had different properties than the previously inspected ones. Some notable 

methods that they used are the multiple consecutive simulation using Matlab and the ability to 

parameterize the model through risk grading. The repeated simulation was useful to create a 

graph which showed the affection of certain event on the model. The parameterization gave the 

idea of fast model alteration through simple numerical changes. 
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2. Petri Net 

The Petri Net is a mathematical modelling language designed for discrete event systems by Carl 

Adam Petri in 1962. The language describes its models as bipartite graphs using places, 

transitions and directed arcs between the former two elements. Later many extensions of this 

model was created to expand its features or to specialize it for a specific problem area. 

 

2-1. Figure: A simple Petri Net example 

The definition of the original Petri Net is well-defined, however its notation may differ. One of 

these definitions [7, 8] can be read below: 

„A Petri Net is formally defined as a 5-tuple N = (P, T, I, O, M0), where  

1. P = {p1, p2, …, pm} is a finite set of places;  

2. T = {t1, t2, …, tn} is a finite set of transitions, P ∪ T ≠ ∅, and P ∩ T = ∅;  

3. I: P × T → N is an input function that defines directed arcs from places to transitions, 

where N is a set of nonnegative integers;  

4. O: T × P → N is an output function that defines directed arcs from transitions to places; 

and  

5. M0: P → N is the initial marking.” 

A marking (M) of the Petri Net describes the amount of tokens can be found in every place of 

the net. Tokens are used to decide the flow of the net execution. The current state of the net is 
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shown by the set of tokens in the net. During the simulation the number of tokens in each places 

may change. The number of tokens in a place is always a positive whole number or zero. 

While the Petri Net is a mathematical model, it can also be interpreted and represented as a 

graph. In this form the structure of the model is easier to read and analyse for the human eye.  

2-1. Table: Petri Net elements and their meaning 

Name Graph counterpart Meaning 

Place Circle Resource type 

Transition Rectangle Converts resource 

Arc Arrow Defines input and output 

resources of conversion 

Token Dot in a place (circle) Instance of resource 

 

The flow of the Petri Net is decided by the current set of tokens. The next state of the 

net can be reached by firing a transition. A transition can be fired, or in other words it is enabled, 

if all places, which are connected to the transition as an input place contains minimum the same 

amount of tokens in them as the directed arc’s weight connecting them to the transition. This is 

also called the enabling rule of the transition. In a state of a Petri Net there can be more than 

one enabled transition at once. The transition which is fired next is chosen randomly from these. 

If a transition fires, it consumes the same amount of tokens from each input places as the 

directed arc’s weight connecting them to the transition. As a result all places, which have a 

directed arc from the transition pointing towards them will gain that much token as their 

respective arc’s weight. This is called the firing rule of the transition. The process of firing 

considering the current and the next marking of the Petri Net can be described mathematically 

with the following formula: 

 𝑀′ (𝑝)  =  𝑀(𝑝)  −  𝐼(𝑡, 𝑝)  +  𝑂(𝑡, 𝑝) (1) 

, where M′ and M is the next and the current marking of the Petri Net, respectively. 

Many of the important aspects of an event-driven system can be constructed using Petri 

Net. Two or more events conflict can be defined with the usage of transitions with shared 

required place of places. A sequence of events is modelled with a transition, whose output token 

is needed for the next transition to achieve its enabled state. If a transition has more than one 

input place, each place have to contain tokens to enable the transition. This condition ensures 
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that all the previous events have to happen before the next event can happen. The opposite of 

this can be modelled too. A transition with more output can simulate an event which causes 

more events to happen concurrently. 

2.1. Extensions of Petri Net 

Numerous extensions are created for the original Petri Net to increase the possible processes to 

be described with the model. Some of these improved mathematical models tried to extend Petri 

Net for general modelling purposes, while other improvements were made to focus on a specific 

type of problem group and add elements to the model which makes these problems easier to 

describe. 

 One of the first added element was the inhibitor arc. This kind of arc can only be used 

from a place to a transition. If a token exists on the place, the linked transition cannot be fired. 

This element can be used to create precedence between transitions. In the default Petri Net if 

two transitions are enabled, it is random which transition will fire. However if one of the input 

place of the first transition has an inhibitor arc to the second transition, even is every token 

exists to enable all transitions, the inhibitor arc disables the second one. 

 

2-2. Figure Petri Net using inhibitor arc 

 Another added arc is the reset arc. This arc, like the previous one, can only be used from 

a place to a transition. This arc ensures that if the transition fires, the place which it linked with 

the arc will lose all its tokens, independently from the current amount of tokens. It is important 

to note that the arc does not retain its original purpose: the linked place does not required to 

have a token for the transition to fire. 

 Coloured Petri Nets introduces the concept of coloured tokens and arcs. A transition can 

only be enabled, if the input places contain such tokens, as the colours of the arcs used to link 
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them to the transition. A place can include any kind of coloured token in it. Coloured Petri Nets 

are useful in many cases. For example if the same structure of places and transitions are repeated 

in the model, as one colour can be considered as a layer of the Petri Net graph. If a transition 

needs two or more kind of coloured token, it can be interpreted as if the different layers merged 

in that specific transition. 

 Timed Petri Net extends transitions with the ability to determine how long it takes to 

execute the given transition. With this transitions are not limited to only instantaneous firing 

time. The time it takes to produce the output tokens to the places can be determined with a 

constant number. This kind of Petri Net is further enhanced with the introduction of stochastic 

timing in Stochastic Petri Nets. A stochastic timing can be defined with a functions, which uses 

a distribution and random number generation to determine the time it takes to the transition to 

fire. This value is generated each time a transition fires. 

 

2-3. Figure: Timed Petri Net example 

2.2. GPenSIM 

GPenSIM is general purpose Petri Net simulator, which is a toolbox for Matlab created by 

Reggie Davidrajuh. It is able to simulate many of the different extensions of Petri Net like 

stochastic or coloured Petri Net, with the addition of some extra functions specific to this 

program. 

 One of the best features of this tool is the possibility to create a pre- and post-processor 

globally or for a specified transition. Pre-processors are used to define additional requirements 

for a transition to be fired. The pre-processor does not disables a transition if the condition is 

false, only prevents it from firing. These files can contain other algorithms which helps the 
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analysis of the simulation in form of activity logging. Post-processors are run after a transition 

is fired. These files have the same purpose as pre-processors excluding the ability to define 

firing conditions. 

 The toolbox is able to use both the core and other toolboxes’ statistical distributions to 

determine the firing time of a transition, if the simulated Petri Net is timed or stochastic. If the 

Advanced Statistics Toolbox is installed for Matlab, any distribution presented in it can be used, 

for example uniform, binomial or normal distribution. In other case the default „randn()” 

function can be used to define stochastic firing times. 

 Matlab has an API for both executing programs and be called from another program 

written in other languages. With the API the model declaration and the data processing can be 

done with a program which offers a more user-friendly interface for the job, while the 

simulation process is still done by the GPenSIM toolbox. The add-on requires that specific 

information must be presented to the simulation in specifically named files, while other data 

can be presented as a direct input through the API. With the combination of these two methods 

the simulation can be executed, and the results are sent back to the caller program using the 

API. 

2.3. Process modelling using Petri Net 

The smallest elements of Petri Net, namely places, tokens and transition can be interpreted as 

the processes core concepts. Places represent a type of resource, tokens mean an individual 

resource of a type and a transition depicts a certain action or event. These elements used 

correctly form a model of a real-life process. 

2.3.1. Place 

Places in the generated Petri Net represent any item which is used during the running of a 

process. These can be required items that does not disappear at the end of a conversion. A few 

example for this kind of resource: 

- Shovel or hoe during gardening 

- Computer and general worker during electronic document filling 

Some resources are consumed and created during the given process. These items can be 

physical, electronic, fictional or anything that can be described. The only requirement for these 

resources that they must be countable, and can be described the quantity of them with without 
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fractions. It is not necessary, that the consumption of an item generates a different one. Some 

of the resources that fall into this category: 

- Bricks during building a house, where one piece of brick means one unit 

- Oil during Oiling a machine, where one ml of oil means one unit 

- Time during cooking, where a minute counts as one unit 

There are resources, which play role in nearly every process. One of these is the time 

since the process started. This information is crucial for processes where there is a deadline, or 

certain steps take longer time to finish. While simulation programs track time for themselves, 

this information is not available for the simulation to be calculated with. For this reason, time 

should be defined as a resource in the model too. 

For decision support purposes, some variables or logical values are also can be 

considered as resources. A place can describe the Boolean value of a condition: if a token is 

inside the place, a certain condition is fulfilled. In other case the place is empty. Some 

conditions can only be constructed with a numerous amount of Petri Net elements, which 

prohibits the possibility of reading the logical value from those places, which are the variables 

of the condition. In this case the added place provides an easily useable solution to query the 

current state of the situation. 

There can be places which only contains information for a part of Petri Net subnet. 

These kind of places stand the furthest from the interpretation of places as resources. From the 

eyes of the entire model these places does not serve any information considering the simulated 

model, which could be used for the analysation of the model. 

2.3.2. Transition 

Transitions show how the modelled process can flow during execution. These elements describe 

every action or event that could happen, and can also be used to form calculations, create 

controlled random events or other useful parts for the simulation which are not considered as 

the core part of the real-life model. 

 Actions usually consumes one or more kind of resources to create another type of 

resources. It is possible to have an event in the model which does not require any resource to 

happen or does not produce anything that must be considered in the model. The action does not 

necessarily consumes the resource needed for the operation. If a catalyst, equipment or a logical 
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value in the form of a place is needed for the firing of an action, usually these items remain 

after the action. Some example for these kind of transitions, highlighting the discussed property: 

- Secretary working: Converts one document to a filled one (considering that the transition 

represents the secretary) 

- Harvesting wheat: Using a harvester and few litres of fuel and unharvested ground the 

action results in the harvester and harvested wheat 

- Operating a nuclear plant: Creates energy and nuclear waste from fuel 

Real-life operations in most cases do not complete instantly: the actions take some time 

to be finished. However, sometimes the time it takes is negligible compared to the other actions 

of the model. In this case, the execution time of the transition can be considered as 

instantaneous. Usually the duration of a step differs from every instance it is executed, but there 

are cases when the time difference between each one is minimal, and for the sake of simplicity 

it can be considered as constant. In other cases the execution time does differ, which can be 

described with the help of a random function or a distribution. The following examples show 

the importance of the discussed firing time properties of the transitions: 

- Transition, part of a complex calculation: Instantaneous (not part of the real-life model, 

simulation helper) 

- Automated robotic hand put an item from a conveyor belt to another: constant half (second) 

- Worker building a wall (one brick at a time): one to three uniform distribution (in seconds) 

- Fire sensor activates alarm after sensing it: Instantaneous 
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3. Methodology 

The general models of the problems are created with the help of an intermediate language, 

which defines the specific elements of the model, the available parameters of it, and the way 

these parameters are changed through the model. The program then converts the general model 

and the parameters given by the user to a Petri Net model, which can be simulated by other 

programs. Finally, after the simulation the results are streamed back to the program which 

processes it to an easily readable format. 

3.1. Layers of model generation 

The generation of a model uses a three layer architecture. First, the rules of the model has to be 

defined. This includes the usable Petri Net subnets, the rules how these can be connected, and 

the interface that a user can use to create an own models. These cannot be changed by the user. 

The set of possible Petri Nets are restricted by these rules. 

 

3-1. Figure: Architecture of the model generation process 

 The next layer in the model creation corresponds to the definition of the general model, 

where the number of the parameters in the model has to be, how these affects the construction 

of the model, which predefined subnets are used in the last layer, how should the model 

generation connect the parts of the model together. 
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 In the last step, after the required parameters are given to the generation, the general 

model is converted into a simulation ready Petri Net. The parameters are used to place the 

tokens to the places where needed, generate conditions to transition firing, place and connect 

subnets to the existing parts of the model. 

3.1.1. Bottom layer: rules and predefined parts 

This layer provides all the tools which the user can use to create their models. These units can 

only be changed using parameters, whose purpose are already defined. All of the models must 

be build using only these elements. 

While GPenSIM is capable of interpreting conditions given in string format, two 

problems may occur while using it. First, this solution is specific to the simulation program, 

and does not present in any of the Petri Net mathematical definition. The model created for this 

simulator can only be used with this program only. Another problem can be that these 

conditions do not get checked every state of the simulation. Because of this, the activation of 

certain events may happen later than it should. The lag of the activation is usually a few state 

only, but it can make a difference in some cases. 

 

3-2. Figure: Schematics of the addition unit in Petri Net 

 A solution to this problem is to define units which substitute basic arithmetic operations. 

Chaining these together enables the creation of more complex calculations. However, the usage 

of these units heavily slows down the simulation of a model. While GPenSIM evaluates its 

functions in a negligible time, a calculation made with places and transitions costs many 
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simulation cycle. Limiting the usage of these subnets speeds up the simulation, but still will not 

be as efficient as the GPenSIM solution. 

 

3-3. Figure: Schematics of the comparison unit in Petri Net 

 Some of the logical functions are easily modelable within the Petri Net system, while 

others require an enormous subnet to create. Logical gates can be reconstructed using only a 

few Petri Net element. Addition and multiplication are fairly simple too. Subtraction of two 

numbers are a little problematic, as places cannot have negative amount of tokens. However, 

the difference of two numbers, or in other words the absolute value of the subtraction can be 

modelled with a small subnet too. With subtraction the division, equality, less than or greater 

than procedures are modelable too. 

 To control the order of the operations, every logical or calculation subnet has a starter 

state and an end state. If a starter place gets a token, the corresponding calculation starts. At the 

end, the state token goes from the start state to the end state. If a token is at the end place, it is 

certain that the operation is done, and the next one can be started. Some of the calculations can 

be done in parallel, while some needs to wait for multiple branch of operation to start. Logical 

AND gates can be used on the branches end states to ensure that all of them are finished, and 

end tokens can be split into more tokens to achieve parallel execution. 

A worker unit extends the functionality of the standard transition. A worker unit is made 

from a state machine, actions assigned to the states and conditions which determine when 

should the unit switch from a state to another. The combination of these parts allow the unit to 

change its purpose during the simulation. This unit can be used to simulate: 
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- Human worker’s efficiency during the day 

- Worker switching job depending on the situation 

- Using alternative resources to produce the same product 

- Additional worker only doing the job if needed 

This unit heavily supports parameterization. The user can determine the actions the unit 

can take. This includes the required and produced resources, the time it takes to do one 

operation and which state these actions belong to. A state can have any number of actions 

assigned to it. If the list of actions are empty, the unit does not do anything, it is deactivated. If 

more than one action is present in the action list, the unit uses these together, independently 

from the other present operations. 

 

3-4. Figure: Worker unit with two states and two actions 

The creator of the model also has to define the states the worker unit has, and the 

conditions which transfers from one state to another. A condition can contain any place as a 

variable to calculate with, as well as constant values. Between these numbers the four basic 

arithmetic sign can be placed to form a function. This function then can be checked if it is 

smaller, larger or equal to zero. If the condition is true, then the transition between states can 

be executed. A condition also has to define the starter and destination state, which the created 

condition belongs to.  

The copy unit can be used to add the tokens originated from the source place to the 

destination place, while the source retains its tokens. The subnet operates with three places 
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representing its states: start, copy and end. None of the state places have a token initially. If the 

destination place is not empty, this subnet can be used as a add unit. 

The process starts, when the start state place gains a token from somewhere. While this 

place has a token, the subnet tries to send tokens from the original place to a temporary place. 

This state ends if all the tokens disappeared from the source place. The next state gains the state 

token if the start state ends. In this phase a transition duplicates the tokens coming from the 

temporary place. One of its destination is the target place, and the other one is the original 

source. If all of the tokens disappear from the temporary place, the state goes to the last state 

place. Other subnets can detect if the addition is complete, if a token is present at the last state 

place. 

 

3-5. Figure: Schematics of the copy unit 

The purpose of the flush unit is to remove all of the tokens found in a specific place. 

With the combination of the add unit, the tokens can be copied from one place to another. This 

unit uses two states to do its functionality. Similarly to the other subnet, this also has no starting 

token in either of the state places. The first state is used to start and do the entire emptying 

process, while the second one is used to show if the deletion is finished or not. 
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3-6. Figure: Schematics of the flush unit in Petri Net 

3.1.2. Middle layer: User created general models 

Using all the pre-defined units and occasionally the basic Petri Net elements a huge selection 

of models can be created fast and easily. The inspection of these models provides useful 

information about the real-life process it models. During the inspection there may be a need to 

modify the model in a small way, to gather more information. To provide the fastest solution 

to this problem, in the process of model creation parameters can be declared which the model 

creator uses during the generation operation. Combining the fast modelling process with even 

quicker modifications result in an efficient analysing process. 

 To create a model, a user has to define the main parts of it: all of the resources used 

during the simulation and the worker units converting these. These elements are mandatory 

even for a simple Petri Net. If the user wants to implement some kind of control logic in the 

model, the advanced features of the worker units and the other available subnets. 

 First, the list of all resource must be defined. This is done by giving the name of each 

place, and if necessary, the amount of token it starts with. This number’s default value is 0, and 

can be set to a constant number or to a variable. Next, the worker units have to be created. 

Giving the input and output resources only the unit works as a simple transition, with no states 

to work with. In default the firing time of the transition is one unit, but it can be changed to a 

constant number, a variable, a constant function or a function with variable parameters. 

 Defining a transition between two states of a worker unit requires the creation of a 

condition. If this condition uses any place as a variable, the user first have to list all the places 

that will be used. In order to reference the listed places in the condition, the user can do it by 

„VAR_X”, where „X” is the index of the place in the list. To describe the function which the 

condition will evaluate, it must be given as a formula, for example „VAR_1 - 50 > 0”. If a 
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function is entirely given through a parameter, then both the string and the list of places used 

within it must be presented. 

3.1.3. Top layer: Simulation-ready model generation 

During the last step of the model creation the program generates all places and transitions 

belonging to the worker units and its states, conditions and state transitions. Here the user has 

to give the required parameters of the model too. 

 The first step is to generate every place, transition and arc of the Petri Net model. Most 

of these generated elements come from the inner construction of worker units and through 

subnets, which are repeated based on a parameter. For the worker units the program generates 

a prefix for every name of the places and transitions in it based on the name of the unit. States 

have a combined name from the state name, the worker unit name and from a „STATE” prefix. 

State transitions gain their names from the previous and next state as well as the worker unit’s 

name. 

After the name declarations the places and transitions are generated and linked to each 

other. Every state has two arcs for every action it is assigned to. One arc goes from the state to 

the transition, and the other one is the inverse of the first. These arcs assure that the action can 

only fire, if there is a token in the given state place both arcs need only one token to enable the 

action. If there is a transition defined from a state to another, these states are connected to each 

other with a transition elements between them. The condition, which belongs to this state 

change will be assigned to the transition on a later step. Finally all worker unit action is 

connected to those resources which it uses or produces. The input resources are connected with 

an arc going from the place to the transition, while the output resources are linked with an arc 

in the opposite direction. 

3.2. Model conversion to Matlab files 

The generated models can be simulated by Matlab’s GPenSIM toolbox. This extension only 

works if all the data is written into specifically named files. Because of this, the model must be 

exported into files in a strict format. One file contains all places, transitions, arrows and 

inhibitor arrows. Another file has information about the starting state, the number of simulation 

cycles and the graph displays in it. If a transition has any special firing condition linked to is, it 

is stored in separated files too. After the generation of all files needed, the GPenSIM simulation 
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method can be executed, which then reads all the presented data, does the simulation, and sends 

back the results to the simulation program. 

 The first file which is created contains the lists of all transitions, places, arcs and 

inhibitor arcs. The lists include the names of the elements, and the multiplicity of arcs and 

inhibitor arcs. The data from this file is read by the simulator first. The next file which the 

program generates is the main file of the simulation. This includes information about how long 

the simulation should be executed, the starting state of the model, the firing times of the 

transitions and how the results should appear for the user. The start state of the model is 

produced from the list of used places. For every place, a function determines the starting token 

count by checking, if it is a constant number or a variable, then substitutes its value with the 

proper number. The same is done for the firing time of the transitions: an algorithm inserts the 

function or numeric value of the firing time from a variable or from a constant. 

 The creation of the pre-processor files is the last what the generator program does. For 

every transition, which has an additional condition to fire other than the required tokens, a file 

is created with the name of the transition and the „_pre” postfix. First, references to the places 

are created, which will be used in the conditional function. Then a fire function is declared, 

which determines of the transition can fire or not. The function is equal to the condition given 

by the user as a constant or a parameter. 

 One of the limitations of the GPenSIM add-on is that it does not support names longer 

than ten characters. If the name contains more characters, only the first ten will be taken into 

account. Because of this, the name of all places and transitions must be shortened. The names 

have two purposes: identifying the Petri Net elements for token placing and connection making, 

and to easily select those elements from the results which we are interested in. 

3.3. Simulation results 

The result of the simulations are displayed in two forms. If the user marks a place, its token 

count will be shown in a graph. Besides that the state of every step is processed and saved. A 

simulation step contains: 

- Current time of the simulation: The time elapsed inside the simulation, the unit is arbitrary  

- State count: Which state of the simulation it represents, also means mow many transitions 

fired since the start of the simulation 

- Fired transition: Which transition is fired in this state 



 

22 

 

- Current token state: How many tokens can be found in the model’s places 

- Virtual tokens: Which transitions firing are in progress 

- Next enabled transitions: After the fire of the current transition which transition will be in 

an enabled state 

- Next firing transitions: After the fire of the current transition which transition will be fired. 

If more transitions can be found here, the one with the higher priority will be chosen (or 

randomly, if all priorities are the same) 

The last state of the simulation may include all the answers the user needs. The model 

can include such place-transition combination in itself such that when a certain condition is 

met, the transition places a token in the selected place. If the transition does not require any 

token and the destination place is not a source for any transition, these tokens will stay for the 

rest of the simulation. From the last state information the number of tokens in that place is 

known. 

 

3-7. Figure: Matlab displaying place values after simulation 

The resource graphs show the changes of the amount of resource types for the entire 

duration of the simulation. The user has to determine which resources are important for this 

kind of inspection, and which values should be in a shared graph, and which values are better 

to be shown in separated windows instead. 
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4. Case study: Resource management 

The following illustrative example describes a common business problem. In every business, 

many new documents are created every day. While these are usually automatically generated 

and printed, some of them still need a human to interact with, for example filling up some 

missing data or signing it. The most important part of this operation is the ability to process 

every document fast, while using the minimum amount of workers for this job. 

4.1. Parameters of the model 

In this case study, a general model of this process was created to analyse the interactions of the 

number of unfilled documents, the amount of workers (and their working speed) and the 

deadline of the job. Using these parameters, a Petri Net was created and run to simulate the 

process. Because the stochastic behaviour of the human nature, the generated model can give 

many different outcome. Because of this, multiple simulation are needed to estimate the average 

flow of this process. 

 The model generation uses user-given parameters to create the most suitable model for 

the given situation. These parameters are the following: 

- The number of unfilled documents, noted by „n” 

- The time limit or deadline of the procedure, noted by „d” 

- The number of workers, noted by „N” 

- For each worker their working behaviour, noted by W(x, y), where x∈ℕ  means the xth 

worker and y∈ℕ is the yth work function of it 

- The transitions between worker functions noted by T(x, y, z), where x,y,z∈ℕ, and x means 

the xth worker, y is the work function the worker switches from and z is the work 

function where the worker switches to. 

The number of unfilled documents „n” can be any natural number, assuming that there 

are no half-done documents. For the deadline „d” and the worker number „N” the same 

constraints are applied. The time unit of the deadline and the working behaviour is not 

determined, but the same unit must be used in each parameter for the expected results. The 

arbitrary unit ensures that any magnitude of time can be given to the model with a relatively 

small number. This also results in a faster model simulation, thanks to the reduced number of 

tokens inserted into the model. 
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 The worker behaviour can be given in many different ways. If no such information is 

available for a worker, it is assumed that he or she will always work on the documents. In other 

cases, the nature of the human resource is given with one or more functions which represents 

the time in which one document is filled, and conditions which defines when should a worker 

switch between their behaviour. The supported functions for working time are: 

- Constant function 

- Uniform distribution 

- Exponential distribution 

- Binomial distribution 

For the conditions, simple relations can be assigned with constant values or with the 

model’s notable variables, which are the elapsed time, the deadline and the filled and/or 

unfilled documents. The available arithmetical symbols are the equal, addition, subtraction, 

multiplication and division symbols. Two work functions and a condition must be connected 

together to give a transition, which defines the final behaviour of the worker. 

These parameters give access to a wide variety of behaviour of the model. With multiple 

simulation and parameter tuning, it is possible to find such parameter combinations, which 

gives us the desired results of the process. 

4.2. Process of the model generation 

The model of the process consists of the worker unit subnets, the filled and unfilled documents 

represented by places, the deadline and current time subnets and the connection between these 

units. The number of the given subnets and the inner structure of the worker units are dependent 

of the model parameters, while the pieces which corresponds to the time and documents only 

affected in the number of tokens. 

The base of the model contains the four places, which represents the filled and unfilled 

documents, and the actual time and deadline. The number of tokens on the filled documents, 

the actual time and deadline place is always 0, while the unfilled documents place’s token 

number is equal to the number of documents to be filled, which is noted by „n”. The actual time 

place is part of a Petri Net generator subnet. This generator’s job is to create a token every time 

interval to its corresponding place. These elements are always present in the model, so the final 

model always has four places and a transition in it. 
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The construction of the worker unit is heavily dependent on the parameters of the model. 

For every work function, one transition is generated. The firing rate of the transition is the 

function presented in the parameter list for that transition. If there are more than one work 

function, then for every function a place is generated, which represents the current function the 

worker unit uses. This also means that every worker adds transitions and places to the final 

model equals to the amount of work functions assigned to it, except when there are only one 

function, when no place generation is required. The transitions of a worker unit also requires a 

transition for each one, resulting in that much Petri Net transitions in the final model. 

The generated model is made from 4 + (sum of all workers states) places and 1 + (sum 

of all workers functions) + (sum of all workers state transitions) transitions. There are some 

notable unique cases of this equation, if the parameters satisfy some criteria. 

- If all workers have only one working function, this equations are simplified to  

o 4 places 

o 1 + „N” transitions.  

- If all workers have the same amount of working functions (more than one), then the model 

has  

o 4 + „N” * (amount of working functions of one working unit) places  

o 1 + „N” * (amount of working functions of one working unit) + (sum of all workers 

state transitions) transitions. 

- If all workers have the same amount of state transitions, then the model has 

o 4 + (sum of all workers states) 

o 1 + (sum of all workers functions) + „N” * (amount of state transitions of one 

working unit) transitions 

- If all workers have more than one working functions and the same amount of state 

transitions, then the model has 

o 4 + „N” * (amount of working functions of one working unit) 

o 1 + „N” * ((amount of working functions of one working unit) + (amount of state 

transitions of one working unit)) transitions  

4.3. Simulations of the model 

More versions of this model were run to analyse slightly different situations. The first case 

describes a process, where two secretaries have the job of document filling. One of them does 

it as a full-time job, while the other one only does the job if there are too many papers left to do 
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compared to the remaining time. The type of the documents varies, and because of this, the time 

it takes to fill one ranges from two to five minutes. However, the helper secretary is more 

efficient doing the job, filling them one minutes faster than his/her colleague. 

 The initial parameters of the first model are: 

- „N”: 2 (number of workers) 

- „n”: 100 (number of documents) 

- „d”: 200 (deadline) 

- W(1, 1): Uniform distribution between 2 and 6 

- W(1, 1): Constant 10000 (does not work) 

- W(1, 2): Uniform distribution between 1 and 5 

- T(1, 1, 2): (remaining documents / max documents) / (remaining time / deadline) < 0.9 

- T(1, 2, 1): (remaining documents / max documents) / (remaining time / deadline) > 1.1 

This model does not consider the time it takes to fill one document. This also means that 

it cannot calculate whenever the helper worker really needs to join the process or not. The 

reason behind this is that in real life the exact speed of a worker is not known, thus it is 

impossible to precisely calculate the needed time for the process to be done. The only 

information that is known for sure is the amount of paper to be done and the amount of time 

available. 

The conditions which decides if help is needed reflect this lack of information. The only 

assumptions that the model can use are that the number of documents decreases proportionally 

to the time elapsed since the start of the simulation and the average time to fill a document is 

even through the work period. Using these assumptions the model tries to follow the curve of 

filled and unfilled documents. This is done by checking the current and predicted amount of 

papers, and activates the spare worker if the difference is large enough. 

If the job can be finished within the remaining time with one worker only, the work of 

the spare secretary is unnecessary in the process. However, the exact time when he or she 

should leave cannot be determined precisely. Considering that the spare worker is more useful 

if he or she is part of another process, the amount of time spent in the document filling process 

must be minimalized. The transition between processes takes time too, which means the model 

cannot set the worker’s state too frequently. The solution lies in a margin of difference between 

the predicted and current state of the process. The spare worker joins the work if the filling fell 

behind too much, and leaves the job if many documents were filled in advance. 
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4.3.1. Simulations of altered number of documents 

The simulation, whose results can be seen on Figure 4-1, were done by only changing the count 

of documents to be filled. First, the number of documents „n” was 100. In this case both workers 

had to start the process of document filling from the beginning of the simulation. At about half 

time the ratio of remaining time and unfilled documents were in favour of the workers by a lot, 

so the temporary worker left the job and did something else instead. However the constant 

worker was too slow to finish the job in time and the other worker had to interfere again. This 

time the conditional worker left earlier compared to the previous helping session. Finally the 

job were done just a little bit before the selected deadline.  

 

4-1. Figure: Results of the example model 

In the next case the number of documents were increased to 150 which is 50% more 

compared to the previous model. This time both workers had to work all the time on the job to 

finish in time. At the last moments the temporary worker leaves the process hoping that the 

other worker can do the remaining job in time. However the worker was too slow and the second 

one had to help once again. The graph of the results are found on Figure 4-2. 

 

4-2. Figure: Results of the modified model with 100 documents 
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The last case shows an example where the estimation of how long should the second 

worker do the job gives a solution fairly distant from the optimal solution. In this simulation 

the number of documents were reduced to 50, which is half of the documents in the first case. 

This time the conditional worker joined the job at the beginning and did too much work. After 

the worker left the process, the constant worker did the remaining job much earlier than the 

deadline, as Figure 4-3 shows. 

Without the information how fast can a worker do its job it is difficult to precisely 

determine when and how long a worker should volunteer in the process. The condition which 

determines if the second worker should join does a good job in cases when the deadline is tight 

or just a little bit short for one person, but tends to overachieve when the operation can be easily 

done within the time limit. 

 

4-3. Figure: Simulation results of the model with 50 documents 

4.3.2. Simulation of exponential delays 

Changing one of the worker’s firing time from the relatively reliable uniform distribution to an 

exponential distribution with a mean value of five drastically shows during the simulation. The 

condition which decides whenever the second worker should join uses the only information 

available, which is the current state of the simulation. If too much document remained compared 

to the spent time, the process should be accelerated. However, the uncertainty which comes 

from the exponential distribution takes away the usability of this information. 
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4-4. Figure: Model with exponential distribution for the constant worker 

In the first simulation case, whose results are in Figure 4-4, fifty document had to be 

filled during the working period, and the constant worker’s firing time had been changed to the 

exponential one. The simulation shows that the constant worker did poorly on the first quarter 

of the process, and the second worker had to join. The secretary pushed the operation over the 

expected progress twice, but it was not enough. Most of the work is done by the helper, while 

the constant worker’s speed could only be useful as a supplement if needed. This resulted in the 

failure of the process, as the job were done a little bit over the deadline. Because the worker 

which always does the job had an unreliable and slow speed, and the other secretary only joins 

if the ratio of unfinished documents and remaining time is bad for the process, the chance to 

finish the job in time is small. 

 

4-5. Figure: Previous model with 100 documents  
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The next simulation presents an example where two variables were changed compared 

to the previous model. The number of documents where raised to the original 100, and the 

deadline is reduced by 25, to 175. By reducing the available time to finish the job the second 

worker has to do more work, but the process has more chance to be finished until the original 

deadline. The graph of the simulation shows that most of the time all workers were on the job 

to finish in time. At the 100 time unit the second worker leaves the operation, and the constant 

worker finished the job in time, even with the unreliable distribution. 

Switching the constant and conditional secretary’s working speed means that the reliable 

worker is on the process always and the conditional one, whose purpose is to help the process 

to catch up, joins if necessary. The simulation’s results in Figure 4-6 shows that until the end 

of it both workers are on the operation. The number of documents decrease irregularly until 

near the 150th time unit. After this point only the constant worker is in the operation, which is 

shown by the regularly dropping unfilled document count. 

 

4-6. Figure Model with the working speed switched 
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5. Model without GPenSIM specific elements 

The model discussed in this chapter uses the GPenSIM specific conditions, which can only be 

interpreted and simulated with Matlab. If Matlab is not available for the simulation then the 

generated models are useless in terms of simulation. To solve this problem, all of the conditions 

have to be substituted with simple Petri Net elements. The execution of the model slows down, 

but other simulation programs may have a specific function which is necessary for a given 

situation. 

 The main problem which had to be solved is that conditions programmed by Petri Net 

elements may have transitions, which have non-instant firing time, or that the original Petri Net 

has a transition with instant firing time. The existence of these transitions could enable that 

during the calculation of conditions the simulation of the process continues. Certain elements 

of the conditions temporarily changes the token number of the original place, which could 

interfere with the process causing unintended behaviour of the simulation. 

  The solution for this problem demands a specific construction of the model. The process 

of simulation uses four steps, which ensures that the simulation is not influenced by the 

condition calculation. The first step is the main model execution. After a certain event, for 

example a given amount of simulation time passed, the second step starts. This step disables 

the execution of the process model, and prepares the calculation of the conditions. This includes 

copying the values of places from the original model to the places of the calculations and 

starting the next Petri Net unit. The third step runs the conditions, resulting in a Boolean value 

for every function. These values are used in the fourth and final step, which updates the original 

model’s place token count if needed, and continues the main model simulation. 

 

5-1. Figure: Architecture of the modified model 
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5.1. Construction of the model 

Each step of the simulation has a Petri Net assigned to it. The original process model, which 

was already introduced, is used by the first step. One of the extensions added to the model is a 

place, which is connected to every transition contained by the process model. The linking is 

done with two arcs, in both direction. If this place does not have a token, then the entire process 

is halted and its execution is stopped. Each worker unit transitions have an extra place linked 

in two directions with too. These places are used to control whenever the transition can happen 

or not. A token is sent to the place if the condition belonging to it is true. 

 The Petri Net piece which does the second step is made from a generator and a list of 

flush and copy units. The generator is responsible to create a token at a set time interval, which 

starts the second step of the simulation. After the simulation has stopped, every place which is 

used at the start of the condition calculation in step three are flushed out. If all flush operations 

are finished, then the token count of every place, which is being used during the calculations, 

are copied over to the corresponding places. After the copy operations are ready, the place 

which enables the execution of the third step gets a token, thus ending the execution of step 

two. 

 The following Petri Net piece is made from all the previously defined arithmetic and 

logic units, connected to each other in a chain. Similarly to the original model’s extension, the 

transitions here have a common place too, which must have a token to fire any of the transitions. 

The step starts with inserting a token to each of the starting unit’s start place. Using linker 

elements which merge state tokens from multiple units to function as a barrier or distribute a 

token to more units to achieve parallelism enables the modelling of parentheses and ordering 

of operations. A condition is consisted of two sides of a formula and a comparison symbol 

between them. Resolving the comparison unit will result in a token on one of three places, 

which will be interpreted as the Boolean value of the condition. After all condition’s calculation 

is finished, the values are used to change the model in the fourth step. 

 Similarly to the original GPenSIM models, the results of the conditions are used to 

change the state of those worker units which needs to be updated. The Boolean value of the 

conditions are inserted into those places, which have been added to the state transitions. If the 

value is true, then a token is added to the place. The false value is represented with no tokens, 

resulting in no change of the worker unit state. 
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5.2. Modified model simulation 

The following model uses the same parameters as the case study mentioned in the previous 

chapter, but the conditions are made with Petri Net units. The delay between two condition 

checking is 20 time unit. The graphs display three values of the simulation: the current amount 

of unfilled (blue) and filled (red) documents and the time the model tracks (yellow). The first 

noticeable difference between the graphs of the two model is the spikes that reaches the bottom 

of the graph and happens fairly regularly. Each spike shows when the second step starts: the 

content of the place is copied from one place to another, removing all tokens from the source 

in the process. After each spike a halt can be discovered in the change of values. This is the 

third state of the simulation, where the condition run, while the main model is stopped. The 

following simulation examples do not show the success or failure of the process it models. The 

subject of the inspection is how different is the simulation of the modified model compared to 

the GPenSIM models.  

 The first graph (Figure 5-2) shows a simulation of this model. During the first two spikes 

only the constant worker did the job, which can be seen from the slope of the unfilled document 

token count. After this all workers begin to work of the filling process, creating filled documents 

faster. Around the 1000th simulation time unit the last document is done. However this does 

not mean that the secretaries took 1000 unit of time to do their job. The real time it took is 

displayed by the time the model counts for itself, and noted by yellow in the graph, which is 

somewhere around 100. It is important to note that the last three step’s duration is influenced 

by the highest number of tokens found in those places, which has its token value copied. At the 

end of the simulation, the width of the spikes are considerably wider than the spikes on the 

middle of the simulation, at around 500 units. 
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5-2. Figure: First example of the modified model's execution 

In the second simulation (Figure 5-3) the condition check delay has been increased and 

the working speed has been decreased, to help the inspection of the working of the model. With 

the helper simulation steps magnified the inner workings of it can be checked more easily. After 

each spike a longer halt can be seen than before it. This stop of change is the combined time of 

step 3 and 4, with the remaining token copy process from step 2. This is much more noticeable 

on the yellow line (current simulation time) at the beginning of the simulation. Because the 

number of tokens are small, the copy can be done fast. However the other copy processes need 

to be finished too to continue the next step of the simulation. 

 

5-3. Figure Graph of the modified model simulation 
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6. Summary and future work of the research 

The described modelling method and predefined Petri Net elements give a powerful and 

fast tool to create, simulate and change a process model as fast as possible. The usability of this 

method has been proven by creating a model for a real-life process, and ran simulations about 

the risk that lies within it. After multiple simulations using different parameterization of the 

model, key information had been discovered about how the inspected risk can be reduced while 

using the least amount of resources available. However there are still many opportunity to make 

the method and the model generation better. 

The current version of the model generator program supports the automatic processing 

of the results. As a further research of the methodology, these processed values could be used 

for improving the simulations. By selecting some key resources, the user could define which 

values should the generator change to improve the result of the simulation. Multiple iterations 

of model alteration could give a solution to a problem automatically.  

The model which does not use any simulator specific element could be extended to not 

only determine the Boolean value of a condition, but to calculate the new token count of a 

specific resource, or in other words the return value is an integer instead. A condition 

calculation repeated over with changed inputs can give the specific value, where the condition 

turns to be true. This value then can be used to replace the current token count of a resource 

with the new one. While a Boolean value can determine if a change is needed, the integer one 

can describe the exact number. With this method not only state changes are possible, but values 

like deadline, recommended spare item count too. 

Another context of investigations can be that with these modelling tool and general 

models many processes can be simulated fairly similarly than their real life counterpart. 

However this does not means that every event that happened during the simulation will happen 

during the modelled process. This means that the models cannot profit from the control logic 

behind the models, because the real life example of a process run does not exists between the 

lists of simulated runs. In short, a real life process while in progress does not benefit from 

simulated models in terms of decision making but only from its statistical values.  

A solution for this problem can be that a simulation follows the exact events of a real 

life process instance, and analyses the possible outcomes of different events. This could help 

map the possible actions that can be done in a given state of the process, with the expected 
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consequences. If the given process is simple enough to be modelled with acceptable precision, 

an automated control of real life processed could be achieved. 
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Tartalmi összefoglaló

A fejl®d® országokban és többek között Magyarországon is számottev® a vil-

lamos hálózaton el®forduló technológiailag indokolatlan veszteség, amely biz-

tonsági kockázattal és anyagi kárral jár. Ilyen tevékenység folyamán, olyan

üzemzavar állhat be a hálózaton, amely energiaellátás nélkül hagyhat város-

részeket, illetve berendezéseket károsíthat meg. Másrészt az energiamérlegb®l

hiányzó mennyiség költségét a szolgáltató a regisztrált fogyasztók vállára he-

lyezi.

Nem mért vételezés detektálására az utóbbi évek során sokféle módszer ke-

rült kidolgozásra. Az okos mér®k elterjedésével új lehet®ségek nyílnak nem

mért vételezés detektálására, hiszen valós id®ben 15 percenként szolgáltatnak

mérési eredményeket. Erre alapozva a dolgozat keretében egy új, hálózat szi-

muláción alapuló módszer kerül bemutatásra.

A szimulációs eljárás alapját a csomóponti potenciálok módszere képezi,

mely alkalmas általános villamos hálózatok számítására. A fogyasztás illetve

betáplálás leírása teljesítmény dimenzióval történik villamos elosztóhálózaton.

A detekciós eljárás mind a de�cites pontok elhelyezkedését mind a hozzá-

juk tartozó teljesítményket keresi, a hálózat bármely részén. Ezért a hálózat

struktúrája kvázi állandó, a köztes részek vizsgálatára új, id®leges meg�gye-

l® csomópontok kerülnek beillesztésre. Nagyon sokféle kombináció és közelít®

megoldás található ebben az esetben, ezért a megoldást evolúciós algoritmus

segítségével értem el.

Az kidolgozott csomóponti teljesítmények iterációinak száma nem függ a há-

lózat méretét®l, a hiba már a második ciklus után kevesebb mint 0.5625%. A

módszert az IEEE PES európai kisfeszültség¶ elosztóhálózat referencia ered-

ményeivel összevetve a maximális eltérés 0.02%. Mivel a nem mért vételezés

detektálására evolúciós algoritmus került kidolgozásra, meglehet®sen számítás-

igényes a módszer. Azonban nem csupán azt határozza meg, hogy mely két

csomópont között található teljesítmény de�cit, hanem a pozíciójára is becs-

lést ad. Egymást követ® korrekciós eljárások eredményeként a szimulált pozíció

megegyezik a valóssal. A csomóponti teljesítmények pontosságából adódóan a

fogyasztói de�citen túl a megnövekedett hálózati veszteségek is meghatározha-

tóak.
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A incidencia mátrix

Y admittancia mátrix

φ csomóponti potenciálvektor

Ia forrásáram vektor

Pa áramforrások teljesítménvektora

U feszültség vektor

U v forrásfeszültség vektor

φM mért potenciál

φN névleges potenciál

φsim szimulált potenciál

cos(φ), PF teljesítménytényez®

dGP teljesítmény különbség a hálózat egészén

DNP az id®leges csomópont ellenállás és fogyasztás értékét tartalmazó sor-

vektor

dP teljesítmény különbség

dPP százalékos teljesítmény eltérés

dV feszültség különbség
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F �tnesz függvény

IF betáplálási pont árama

Iiter iterációs áram
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m csomópontok száma

me csomópontok száma, kib®vített hálózat esetén

n gráf ágainak száma

ne gráf ágainak száma, kib®vített hálózat esetén
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tartalmazó sorvektor
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PReg regisztrált fogyasztói teljesítmény de�cit

Un névleges feszültség
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Bevezetés

1. fejezet

Bevezetés

Dolgozatom témája, villamos elosztóhálózaton történ® nem mért vételezés de-

tektálása. Ezen illegális tevékenységek(NTL) feltárására az utóbbi évek során

többféle módszer került kidolgozásra. [9] Ezek három f® csoportba oszthatóak:

adat orientált, hálózat orientált illetve hibrid módszerek. Az els® csoportba

tartozik a statisztika tudományterülete a nagy adathalmazok elemzésére, és a

minták felismerésére vonatkozó neurális hálózatokon alapuló módszerek. Az

okos mér®k elterjedésével egyre több adat áll rendelkezésre, mely pontosítja

a korábbi esetek elemzéséb®l kiinduló módszereket, mivel ezen eszközök 15

percenként szolgáltatnak mérési eredményeket.

Munkám során olyan hálózatokra dolgoztam ki detekciós eljárást, amely-

ben minden háztartás fogyasztását okos mér®k indikálják. Ilyen fejlett mérési

struktúráva(AMI) rendelkez® hálózatokon a korábbiaknál sokkal pontosabb

számításokat lehet végezni. Hálózat szimuláción alapuló módszerek esetén

szükséges ismerni a rendszer összes technikai paraméterét. Ezek ismereté-

ben a névleges üzemállapot szimulálható. A névleges illetve mért értékeket

összehasonlítva lehet®ség nyílik pontos detekcióra.

A bemutatásra kerül® eljárások mind hálózat szimuláción alapulnak, ezért

kidolgozásra került egy szimulációs motor. Kiindulási alapként a csomópon-

ti potenciálok általános hálózatszámítási módszerét használtam fel. Azonban

villamos elosztóhálózat számításakor a betáplált illetve fogyasztott teljesítmé-

nyek számítása a feladat. Ezért kidolgozásra került a csomóponti teljesítmé-

nyek módszere, melyhez a villamos hálózat egy egyszer¶sített modelljét alkal-

maztam. Ezáltal alkalmas elosztóhálózat számítására, úgy hogy a gerjesztések

teljesítmény dimenzióban történnek megadásra.

Miel®tt saját detekciós módszert dolgoztam volna ki, áttekintettem a szak-
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Bevezetés

irodalomban megtalálható, tématerületemhez legközelebb álló referenciákat.

Megállapítottam, hogy nagy részük, a megnövekedett fogyasztás miatti feszült-

ségesés vizsgálja. Az áramlopást, pozícióját tekintve két halmazra osztottam

fel. Els® esetben az áramszolgáltatóhoz regisztrált pontok valamelyike végez

nem mért vételezést, másik esetben a hálózat bármely részén vélelmezhet®

illegális tevékenység. Az els® esetre, egy viszonylag egyszer¶ eljárás került

kidolgozásra, mely a feszültségesést vizsgálja és a de�cites pontokra korrekci-

ót végez. Nem mért vételezéssel rendelkez® pontok azon fogyasztók melyeken

szükséges volt korrekciót végrehajtani.

Ismeretlen eredet¶ pontok detektálása bonyolult feladat, véletlenszer¶ fo-

gyasztó beillesztésen és kiértékelésen alapuló módszer adta az alapötletet. Mi-

vel nagyobb kiterjedés¶ hálózatokra is érvényes eljárást szerettem volna kidol-

gozni, ezt a véletlen beillesztést és kiértékelést nagyon sok kombináción ke-

resztül kell végrehajtani. Ennek egy jó megoldását evolúciós algoritmus alkal-

mazásával értem el. A populáció egyedei a hálózatra vonatkozó véletlenszer¶

kib®vített paramétereket tartalmazzák. Ezeken az egyedeken több generáción

át a szelekció, keresztezés, mutáció m¶veleteket végrehajtva meghatározható

az ismeretlen nem mért vételezés pozíciója.

A dolgozat végén az ismertetett eljárások szimulációs eredményeit prezen-

tálom, illetve ezeket referencia eredményekkel vetem össze.
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Gráfelméleti és villamosságtani áttekintés

2. fejezet

Gráfelméleti és villamosságtani áttekintés

2.1. Csomóponti potenciálok analóg számítási módszere

A számítási módszer menete egy példahálózaton(lásd 2.1 ábra) keresztül kerül

bemutatásra. Látható, hogy 4 csomópontot azaz 4 potenciált tudunk meg-

állapítani. Ebb®l elegend® n − 1 kiszámítása, hiszen egy csúcsot referencia

feszültségnek, 0V érték¶nek állíthatunk. Majd ezek után a hálózat gráfját

felrajzolva, bejelölhetjük az ágak referencia irányait (2.2. ábra).

R7
Uv7

R5

R2

R1

Uv1

Ia4R3

Uv6

R6

2.1. ábra. Példahálózat

Ezt követ®en felírhatjuk a csomóponti egyenleteket:
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I1 − I2 − I7 = 0

I2 − I3 + I4 + I5 = 0

I7 − I5 + I6 = 0

(2.1)

Ohm törvényével és a feszültség potenciál által de�niált alakjával kifejezhet®ek

az áramok.[4] 

I1 = −G1(φ1 − Uv1)
I2 = G2(φ1 − φ2)

I3 = G3φ2

I4 = Ia4

I5 = G5(φ3 − φ2)

I6 = −G6(φ3 + Uv6)

I7 = G7(φ1 + Uv7 − φ3)

(2.2)

A B C

D

2

7

5

1
6

43

2.2. ábra. Példahálózat gráfja

Behelyettesítve az áramokat a csomóponti törvénybe, megkapjuk a megoldan-

dó lineáris egyenletrendszert.
−G1(φ1 − Uv1)−G2(φ1 − φ2)−G7(φ1 + Uv7 − φ3) = 0

G2(φ1 − φ2)−G3φ2 + Ia4 +G5(φ3 − φ2) = 0

G7(φ1 + Uv7 − φ3)−G5(φ3 − φ2)−G6(φ3 + Uv6) = 0

(2.3)

A mátrixos formalizmust felírva és az egyenletrendszert megoldva megkapjuk

a kívánt potenciál értékeket.[5]

φ = G−1
e
I
e

(2.4)
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φ =

φ1

φ2

φ3

 (2.5)

G
e

=

−(G1 +G2 +G7) G2 G7

G2 −(G2 +G3 +G5) G5

G7 G5 −(G5 +G6 +G7)


−1

(2.6)

Ie =

−G1Uv1 +G7Uv7

−Ia4
−G7Uv7 +G6Uv6

 (2.7)

2.2. Gráfelméleti összefoglalás

A villamos hálózat gráfja a hálózat ágainak és csomópontjainak egymáshoz

való illeszkedését adja meg.[10] A hálózat gráfja tehát a hálózat struktúráját

vagy topológiáját szemlélteti. A dolgozatomban mindig irányított gráfokkal

foglalkozunk, amelyekben a gráf ágai vagy élei iránya is van. Az ág irányítása

a neki megfelel® ág ágfeszültségének és ágáramának közös iránya vagy közös

referenciairánya.

A

B C

D

E

2.3. ábra. Gráf csúcsai és élei

Csúcs fokszáma, a csúcshoz illeszked® élek száma. Tekintsük a fenti ábrát, ha

f(n) = 0 akkor izolált csúcsról, f(n) = 1 esetén pedig végcsúcsról beszélünk.

Ha egy él nem kapcsolódik csúcshoz akkor nyitott élnek nevezzük. A fenti

példagráf esetében: f(A) = 0, f(B) = 1, f(C) = 3, f(D) = 2, f(E) = 2. Gráf

csúcsainak és éleinek képezhetjük egy részhalmazát így egy részgráfját kapjuk.

Felbonthatjuk a gráfot két részre, melynek során két oszlopvektorral írhatjuk

le a kapott részgráfokat. Az x1 a szaggatott, az x2 a folytonos részgráfot írja

le.
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xT1 = [1, 1, 0, 1, 0, 0] (2.8)

xT2 = [0, 0, 1, 0, 1, 1] (2.9)

Általános esetben egy részgráf oszlopvektora xT alakot ölti.

xT = [x1, x2, . . . , xj, . . . , xb] (2.10)

Az út olyan részgráf, hogy két végcsúcsot tartalmaz, és az összes többi csúcs

A B

C D

4

2

5

6
3

1

2.4. ábra. Gráf csúcsai és élei

fokszáma 2.[7] Az út egy élen egyszer haladhat át. Az el®z® ábrán járjunk be

egy utat a 5,2 és 4 ágak mentén. Ebben az esetben a jellemz® vektor LT1 .

LT1 = [0,−1, 0,−1,−1, 0] (2.11)

Uv1

R1

R3 R4 R2

M A

B

C

D

2.5. ábra. Két összefügg® részgráf
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Egy általános utat leíró oszlopvektor LT alakba írható fel.

LT = [x1, x2, . . . , xj, . . . , xb] (2.12)

Abban az esetben ha a gráf bármely két csúcsa között található legalább egy út

akkor a gráfra azt mondhatjuk, hogy összefügg®. Például, csatolt tekercspárt

tartalmazó hálózat esetén (lásd 2.5. ábra) adott topológia esetén a gráf is

két részb®l fog állni, tehát az összefügg® részgráfok száma 2. A hurok olyan

speciális részgráf, melyben minden csúcs hurok szerinti fokszáma 2.

R3

R2

I1

U1

R1

R6 U2R4 I2R6

A C

B D2

1

3

5

4
6

2.6. ábra. Hurok a gráfban

Az ábrán látható villamos hálózatban illetve gráfban bejelölt hurok(lásd 2.6.

ábra) jellemezhet® BT
1 oszlopvektorral.

BT
1 = [0, 0, 1,−1,−1, 0] (2.13)

Természetesen a referencia megválasztása önkényes, (−1)-el való szorzás után

ugyan azt az vektort fogjuk kapni. Általános hurok reprezentálása BT segít-

ségével tehet® meg.

BT = [x1, x2, . . . , xj, . . . , xb] (2.14)

Fontos tulajdonsága, hogy bármely élét elhagyjuk akkor utat kapunk. Egy

gráf ciklikusan összefügg® ha bármely két csúcs között található két olyan út,
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ami hurkot alkot. Ha az összefügg® gráf nem ciklikusan összefügg® akkor van

a gráfban két olyan csúcs, amelyek között bármely út illeszkedik egy harma-

dik úgynevezett artikulációs csúcsra. A fa olyan összefügg® részgráf, amely

tartalmaz minden csúcsot és annyi élet hogy hurok ne jöjjön létre. Ha n da-

rab csúcsot tekintünk és két csúcs között egyetlen utat engedünk meg akkor a

fában lév® élek száma n − 1. Az el®z® fogalomnál felvázolt gráfban fát alkot-

nak: 6, 4 és 5 vagy 1, 4 és 3 élek stb. A továbbiakban a következ® jelöléseket

használom:

c : összefügg® részgráfok száma

n : csúcsok száma

m : fakomplementer ágak száma

b : gráf éleinek száma

Belátható, hogy n− 1 +m = b több összefügg® részgráfot tartalmazó hálózat

esetén minden egyesre igaz, hogy ni − 1 +mi, általánosítva az alábbi egyenlet

érvényes:
c∑
i=1

bi =
c∑
i=1

(ni − 1) +
c∑
i=1

mi. (2.15)

Az n− c = r számot a gráf rangjának nevezzük, m pedig a nullitása. Írhatjuk

hogy, b = r + m, amib®l látszik hogy izolált csúcs elhagyása a gráf rangját és

nullitását nem befolyásolja.

A C

B D

1

3

5

6 4

2

2.7. ábra. Vágat
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Vágat alatt azon nyitott élek halmazát értjük, amelyek elhagyásával a gráf

rangja eggyel csökken. A vágatot(lásd 2.7. ábra) szemléltethetjük oszlopvek-

torával QT

1
.

QT

1
= [1, 1, 0, 0, 0, 1] (2.16)

A vágat bevezetésével eljutunk az incidencia mátrix fogalmához, mely illeszke-

dési mátrixot jelent. Tulajdonképpen minden csúcsot �körbevágunk� egy vá-

gattal. Így egy olyan mátrixot kapunk melynek n sora van és b számú oszlopa.

Referencia: a csúcstól elmutató éleket vesszük negatívnak, a befelé mutatókat

pozitívnak:

A
t

=


−1 −1 0 0 0 −1

0 0 0 1 −1 1

1 0 −1 −1 0 0

0 1 1 0 1 0

 (2.17)

A
t
mátrix bármely sora elhagyható, így megkapható a redukált incidencia mát-

rix:

A =

−1 −1 0 0 0 −1

0 0 0 1 −1 1

1 0 −1 −1 0 0

 . (2.18)

Így a mátrixnak már csak n − 1 azaz rang számú sora van. Aij = 0, ha az

i-edik csúcs és a j-edik él nem illeszkedik. Aij = +1, ha az i-edik csúcsba

befele mutat a j-edik él. Aij = −1, ha az i-edik csúcsból kifele mutat a j-edik

él.

Fundamentális hurokrendszer: nincs olyan hurok, melynek sormátrixa a hur-

kok sormátrixának lineárkombinációjával el®állítható. A hurkok mátrixának

lineárkombinációjával bármely hurok sormátrixa kifejezhet®.

Szükséges felvenni a gráf egy fáját és minden egyes fakomplementer ág egy

hurkot hoz be az egyenletrendszerbe. Az így kapott mátrixnak m = b− n+ c

sora lesz, és b oszlopa:

B =

 1 0 0 1 0 −1

−1 1 −1 0 0 0

0 0 1 −1 −1 0

 . (2.19)
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A C

B D

1

3

5

6
4

2

II.

III.

I.

2.8. ábra. Fundamentális hurokrendszer

Tekintsük az alábbi szorzatot: A
t
× BT

t
és vizsgáljuk meg, mit kapunk ered-

ményül. A mátrixszorzást elvégezve tekintsük az els® sor, oszlop szorzást: Ha

B
1
hurok nem érinti az A

1
által leírt csúcsot, akkor 0 az eredmény. Ha vi-

szont igen, akkor a hurok tulajdonságaiból egyszer +1 majd −1 fog adódni

ami szintén 0. Ezt végiggondolva az egész mátrixm¶veletre megkapjuk, hogy

az eredmény nullmátrix.

Fundamentális vágatrendszer: nincs olyan vágat, melynek sormátrixa a vá-

gatok sormátrixának lineárkombinációjával el®állítható.

A C

B D

1

3

5

6
4

2
I.

II.

III.

2.9. ábra. Fundamentális vágatrendszer

Ezek segítségével lineárkombinációval bármely vágat sormátrixa el®állítható.
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Szükséges rögzítenünk a gráf egy fáját, majd vágatokat felvennünk (lásd 2.9.

ábra). Úgy, hogy minden vágat csak egy darab faágat metszhet el, és az

iránya megegyezzen az adott faágéval. A kapott Q mátrixnak r = n − c sora
és b oszlopa lesz:

Q =

1 1 0 0 0 1

0 1 1 0 1 0

0 0 0 1 −1 1

 . (2.20)

Tekintsük az alábbi szorzatot: B
t
× QT . A mátrixszorzásból következ®en,

vizsgáljuk meg az els® sor oszlop m¶veletet. Ha az adott hurkot nem metszi

el a vágat, akkor az eredmény nulla. Ha viszont elmetszi, akkor a hurok és

a fundamentális vágat felírási tulajdonságai alapján belátható, hogy egyszer

negatív majd pozitív el®jellel. Tehát végeredményként zérust kapunk.

A

φ1

C

φ2

B

φ4 = 0V

D

φ3

1

3

5

6
4

2

2.10. ábra. Potenciálok rögzítése

Feszültségvektor felírásához de�niáljuk az M mátrixot, amely az A transzpo-

náltja. M = AT , A = MT . A példa gráfra(lásd 2.10. ábra) a következ® mátrix

vonatkozik:

M
1

=



−1 1 0

−1 0 1

0 −1 1

0 −1 0

0 0 1

−1 0 0


. (2.21)
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Referencia: amely csúcsból indul az a negatív el®jel¶, amelyikbe érkezik az a

pozitív. A mátrix b sorból és n oszlopból áll. A hálózat csúcsainak potenciáljait

kigy¶jtve a φ oszlopvektort kapjuk.

φ =


φ1

...

φn−1

 (2.22)

Ezeket felhasználva már ki tudjuk számítani a hálózat feszültségeit: M × φ =

U . A példahálózat feszültségei a potenciálokból kiszámítva az UT
1 vektorban

találhatóak:

UT
1 =

[
−φ1 + φ2 −φ1 + φ3 −φ2 + φ3 −φ2 φ3 −φ1

]
. (2.23)

2.3. Csomóponti potenciálok mátrixos alakja

A módszer alkalmazásához ki kell választanunk egy referencia pontot, mely-

nek értékét 0V-nak fogjuk tekinteni. A többi csomópont potenciál értékeit φ

oszlopvektorba rendezhetjük.

φT =
[
φ1 φ2 . . . φr

]
(2.24)

A potenciál de�nícióját felhasználva, ha ez az oszlopvektor ismert akkor bár-

mely ágfeszültség meghatározható, hiszen: Uij = φi − φj. Legyen a k-adik ág

feszültsége Uk, így a mátrixos alakból ki tudjuk az értékét fejezni:

Uk = ATkA. (2.25)

Mivel az A mátrix i-edik sora, egy csomópont és az arra kapcsolódó élek vi-

szonyát írja le, itt viszont az egy élhez tartozó csomópontokat keressük. Ezért

van szükség a transzponálásra. A módszer szépsége hogyha egy zárt hurkot ve-

szünk amelyet n csúcs alkot akkor e csomópontok között n darab él található.

Erre a struktúrára fel tudjuk írni Kircho� II. törvényét:

U1 + U2 + . . .+ Un−1 + Un = 0. (2.26)
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Gráfelméleti és villamosságtani áttekintés

A feszültségeket átírhatjuk potenciálok különbségére:

(φ1 − φ2) + (φ2 − φ3) + . . .+ (φn−1 − φn) + (φn − φ1) = 0. (2.27)

Tehát beláthatjuk, mivel 0=0 azonosságot kaptunk, hogy a huroktörvény auto-

matikusan teljesül, e módszer alkalmazása esetén. A módszer vizsgálata során

induljunk ki a vágattörvényb®l:

Q(Ia + Iz) = 0. (2.28)

Az Ohm törvény mátrixos formalizmusát felhasználva kib®víthetjük az egyen-

letet:

Q R−1U z +QIa = 0. (2.29)

Tudjuk, hogy adott élre igaz a következ® kifejezés: U v + Uz = U .

Q Y (U − U v) +Q Ia = 0 (2.30)

A vágat és incidencia mátrix kapcsolatára már korábban kitértek alapján ki-

cserélhetjük a Q mátrixot A mátrixra, így a következ®t kapjuk:

A Y AT φ− A Y U v + A Ia = 0. (2.31)

Bevezetve a következ® jelölést: A Y AT = Y
A
megkaphatjuk a potenciálok

vektorát[11]:

φ = Y −1
A
A(Y U v − Ia). (2.32)
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3. fejezet

Csomóponti teljesítmények módszere

Az el®z® fejezetben ismertetett csomóponti potenciálok módszere egy általá-

nos számítási módszer, tehát tetsz®leges topológiával rendelkez® hálózatokra

érvényes. Villamos elosztóhálózatok számítása során, a hangsúly az energia-

áramláson van, tehát a betáplált illetve elfogyasztott energia, teljesítmény di-

menzióban kerül megadásra. Azonban a csomóponti potenciálok módszere so-

rán a gerjesztések értékeit mint forrásfeszültségek (Uv) vagy forrásáramok (Ia)

lehetséges megadni. Tehát szükséges a módszert lesz¶kíteni, hogy bizonyos

feltételek teljesülése mellett alkalmas legyen a gerjesztések teljesítményként

való kezelésére. Az általam kidolgozott módszer a valós elosztóhálózatnak egy

egyszer¶sített modelljét használja fel. A betáplálási pontokat mint feszültség

forrás, a fogyasztókat mint áramforrás reprezentálom. A vezetékeket tisztán

ohmikus elemeknek tekintem. A hálózati veszteségek közül a távvezetékeken

h®vé alakuló energiával kalkulálok.

3.1. Hálózati megkötések

Az elosztóhálózatok topológiájában szabályszer¶ség �gyelhet® meg. Referen-

ciapontról történik a betáplálás, majd hosszú vezetékeken történik a továb-

bítás. Ezek vonulatában megtalálhatóak olyan pontok, amelyeken egy vagy

több felhasználó kapcsolódik a hálózatra, ezeket busznak hívják. Tehát a be-

táplálási illetve fogyasztói elemek is - mint kétpólusok - egyik pontjukon egy

buszhoz, másikon a nullához kapcsolódnak. A teljes vezeték pedig a buszokat

összeköt® vezetékdarabok összessége. Ezen tulajdonságok kulcsfontosságúak a

kidolgozott módszer m¶ködéséhez, tehát egy szimuláció során ellen®rizni kell,

a további hibák elkerülése végett.
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2. busz

3 fázis

10-35kV/0.4kV

1. busz

3. busz

4. busz

3.1. ábra. Kisfeszültség¶ elosztóhálózat

Tekintsünk egy tetsz®leges incidencia mátrixot(At), melynek m sora és n osz-

lopa van. Legyen a 0V potenciálon lév® csomópont f , mely az fr-ik sorban

foglal helyet, 1 ≤ fr ≤ m. Majd válasszunk egy tetsz®lges e élet, amely az ec-ik

oszlopban található, 1 ≤ ec ≤ n. Ezek után képezzük a redukált incidencia

mátrixot. Az fs-ik sort elhagyva két eset állhat el®. Ha e nem kapcsolódott

f -hez, akkor az adott oszlopra igaz, hogy

m∑
i=1

Ai,ec = 0. (3.1)

Mivel létezik két csomópont úgy, hogy az egyikb®l el- a másikba befelé mutat

az e él. Irányítástól és a felvett referenciától függ®en egyik esetben +1 másik

esetben −1 értéket de�niál adott oszlopba. Ha azonban e kapcsolódott f -hez,

akkor az adott oszlopra a következ® állítás igaz:

m∑
i=1

Ai,ec 6= 0. (3.2)

A hálózatot felépít® elemekre a fenti kifejezések egyike biztosan igaz. Áram- és

feszültségforrást tartalmazó ágak esetén - ezen elemek egy buszhoz és a nulla
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ponthoz kapcsolódnak - a következ® összefüggések élnek:

∀Iaj 6= 0, j ∈ {1, . . . , n} →
m∑
i=1

Ai,j 6= 0, (3.3)

∀Uvj 6= 0, j ∈ {1, . . . , n} →
m∑
i=1

Ai,j 6= 0. (3.4)

Hiszen a redukált incidencia mátrixból a nulla pontot hagytam el. A továb-

biakban incidencia mátrix alatt a redukált formában lév® mátrixot szükséges

érteni. Vezeték darabot tartalmazó ágak biztos, hogy nem kapcsolódnak a

nulla ponthoz a következ® összefüggés igaz:

∀Yj 6= 0, j ∈ {1, . . . , n} →
m∑
i=1

Ai,j = 0. (3.5)

Az ohmikus elemeket tartalmazó ágakra vonatkozó állítás egyértelm¶, azon-

ban az áram és feszültség forrásokat tartalmazó élekre vonatkozó nem egyenl®

nulla többlet információt hordoz a látszólagosnál. A nem nulla kifejezés ezen

ágak önkényes referenciáitól függ®en +1 vagy −1 lehet. Az általam preferált

referenciában feszültség- és áramforrást tartalmazó ágak a busz fel®l mutatnak

a földpotenciál felé. Tehát ebben az esetben a kifejezés +1 értékre igaz. A fen-

tebb említett összefüggéseket a hálózat összes ágára megvizsgálva ellen®rizhet®

a hálózat topológiája.

Algoritmus 1 Topológia ellen®rzés

INPUT: A, Y , Ia, Uv
OUTPUT: IsValidTopology

1: V alidTopology = 1
2: m=NumberOfRows(A)
3: n=NumberOfColumns(A)
4: for i = 1 to n do
5: s = 0
6: if Ia(i)! = 0 then
7: s = sum(A(:, i))
8: if sum == 0 then

22



Csomóponti teljesítmények módszere

9: V alidTopology = 0
10: end if
11: end if
12: if Uv(i)! = 0 then
13: s = sum(A(:, i))
14: if sum == 0 then
15: V alidTopology = 0
16: end if
17: end if
18: if Y (i)! = 0 then
19: s = sum(A(:, i))
20: if sum! = 0 then
21: V alidTopology = 0
22: end if
23: end if
24: end for

3.2. Csomóponti egyenletek kib®vítése

A csomóponti potenciálok módszerének mátrixos formalizmusa korábban be-

mutatásra került. Ezen összefüggés képezte az alapját a csomóponti teljesít-

mények módszerének. Az egyfázisú hatásos teljesítmény a következ® alakban

írható fel: P = UIcos(ϕ), ahol cos(ϕ) a teljesítménytényez®. Így felírható a

probléma explicit kifejezése:
φ = YA

−1A(Y U v − Ia)

Pa = diag(PF )diag(U)Ia

, (3.6)

ahol Pa a fogyasztókat tartalmazó ágak hatásos teljesítményeit, PF pedig a

hozzájuk tartozó teljesítménytényez®k cos(ϕ) értékeit tartalmazza. Csomó-

ponti potenciálok módszere esetén ismert az Ia vektor, és ezen fogyasztás te-

kintetében határozza meg az összefüggés a feszültség értékeket. Csomóponti

teljesítmények esetében azonban csak Pa áll rendelkezésemre ennek függvényé-

ben kell meghatározni φ értékeit. Ha a teljesítmény egyenletb®l kifejezzük Ia-t

és behelyettesítjük a φ-t tartalmazó kifejezésbe, a következ®t kapjuk eredmé-

nyül:

φ = YA
−1A

(
Y Uv − diag(PF )−1diag(ATφ)−1Pa

)
. (3.7)
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A probléma megoldására, a két kifejezés közül az els® explicit alakot használ-

tam fel. Jól látható a mátrixos egyenletrendszerb®l, hogy adott Ia értékekre a

csomóponti számításokat elvégezve ellen®rizhet® Pa. Ez felveti egy 'trial and

error' eljáráson alapuló megoldás lehet®ségét.

Az egyenletrendszer problematikája villamosságtani szemszögb®l nézve a kö-

vetkez®: ha csak egy fogyasztó áramát is megváltoztatjuk, a teljes hálózat

potenciál értékei megváltoznak. Tegyük fel, hogy a rendszer egy fogyasztóját

addig változtattuk, míg a felvett teljesítménye meg nem egyezik a névlegessel.

Viszont, ha a soron következ® elemet is ily módon szeretnénk meghatározni,

akkor a második fogyasztó megváltoztatott forrás értéke miatt az els® fogyasz-

tóét elrontjuk. Ha a második áramát megnöveltük, akkor ez a többlet a fe-

szültségesést is megnöveli. Mivel a teljesítmény az áram és feszültség szorzata,

az áramát nem változtattuk, tehát a fogyasztó teljesítménye lecsökken. Ezen

gondolatmenetb®l belátható, hogyha a második áramát csökkentjük, akkor az

els® fogyasztó teljesítménye a névlegesnél nagyobb lesz.

3.3. Konstans iterációs áramot használó eljárás

Az el®z®ekben felvázolt problémára a megoldást egy iterációs eljárással értem

el. A módszer lényege, hogy az elemértékek nem egyesével kerülnek kiszá-

mítás, hanem egy nagyon kicsi kezdeti értékr®l kerül felépítésre a rendszer.

Szükséges megválasztani egy Iiter iterációs áram értéket. Nulladik lépésként a

fogyasztókat tartalmazó ágak áramer®sség értékeit egyenl®vé teszem Iiter-el.

Algoritmus 2 Konstans iterációs áram

INPUT: Un, A, Y , Pa, Uv, PF , Iiter,m, n
OUTPUT: φsim, Ia
1: Ia = zeros(n, 1)
2: for i = 1 to n do
3: if Pa(i)! = 0 then
4: Ia(i) = Iiter
5: end if
6: end for
7: φsim = CalculateNodalV oltages(A, Y, Uv, Ia)
8: U = AT · φ
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9: PaSim = diag(diag(U) · Ia) · PF
10: [dPP, Index] = min(PaSim./PaNominal)
11: while dPP < ε do
12: Ia(index) = Ia(index) + Iiter
13: φsim = CalculateNodalV oltages(A, Y, Uv, Ia)
14: U = AT · φ
15: PaSim = diag(diag(U) · Ia) · PF
16: [dPP, Index] = min(PaSim./PaNominal)
17: end while

Az algoritmusban használt "./" és ".∗" jelölések, elemenkénti osztást illetve

szorzást jelölnek. Az egyes elemértékek változtatásának kihatását a hálózat

egészére úgy küszöböltem ki, hogy a beavatkozások mértékét nagyon �nomra

vettem. Egy iteráción belül csak egy elemmel dolgozok. Az aktuális iteráció

elemének kiválasztásához bevezettem a következ® változót:

dPP =
PaSim

PaNominal
. (3.8)

Segítségével megállapítható, hogy az aktuális csomópont szimulált teljesítmé-

nye mennyire pontosan közelíti meg az elvárt névleges értéket. Tehát kézen-

fekv®, hogy azon csomópontra fogok beavatkozást elvégezni, ahol ez az ér-

ték a legkisebb. Tehát minden egyes iteráció során megvizsgálom, hogy mely

csomópont dPPi értéke a legkisebb. A csomóponthoz kapcsolódó fogyasztót

megnövelem Iiter értékkel, majd kiszámításra kerül az új csomóponti potenciál

vektor. Ideális esetben az iterációs folyamat végére igaz, hogy:

∀i ∈ {1, . . . , k} → dPPi = 1, (3.9)

ahol k a hálózatban található fogyasztók száma. Belátható, hogy az eljárás

konvergenciájának gyorsaságát és pontosságát Iiter befolyásolja. Ha nagyon

kicsire választjuk, akkor érhetjük el a legjobb pontosságot (dPPi = 1). Azon-

ban ebben az esetben az iterációk száma lim
x→0

1
x
hoz hasonló, mivel az iterációk

számát a következ® képlettel határozhatjuk meg:

iterációk száma =
k∑
i=1

IaNominali
Iiter

. (3.10)
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Hiszen minden egyes csomópontban a névleges áramer®sséget építem fel Iiter
nagyságú értékekb®l. Mivel általános esetben létrejöhetnek túllövések, ezért

kilépési feltételnek valamilyen ε küszöbértéket szükséges beállítani. Meg�gyel-

het®, hogy túllövés, akkor keletkezik, ha az IaNominali

Iiter
tört értéke nem kerek,

vagy kerekítéskor nagy rész kerül csonkolásra. A módszer hátránya, hogy az

iterációk száma illetve minimális hiba között kompromisszumot kell kötni.
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3.2. ábra. Minimális hiba - iterációk száma

3.4. Dinamikus iterációs áram

Az iterációk számának csökkentésének els® nagyon hatásos lépése, a megfelel®

kezdeti érték megadása. Így ahelyett, hogy egy majdnem nulla pontról ite-

rálnék teljesen a névleges áramig, ennek egy nagyobb részét egy ciklus alatt

át lehet ugrani. A hálózati feszültség névlegest®l való eltérése kisfeszültség¶

elosztóhálózat esetén ±7.5% lehet. Tehát elvégezhet® általános becslés a cso-

mópontokra vonatkozóan. Jelen dolgozat keretében nem foglalkoztam a háló-

zati feszültség, referenciaszinten történ® pozitív túllépésével. A következ®kben

használt min(), max() m¶veletek, a hálózati elem adott mennyiségének érték-

készletére vonatkoznak. Az általa felvehet® legnagyobb és legkisebb értéket
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reprezentálják. Meghatározható az i-edik csomópont áramintervalluma:

min(Iai) =
PaNominali
UnPFi

, max(Iai) =
PaNominali
min(φi)PFi

. (3.11)

Tehát a feszültséget felülbecsülve az áram minimális értéke, alulbecsülve pedig

az áram maximális értéke kapható meg. Mivel min(φi) = 0.925 · Un belátha-

tó, hogy, kezdeti értéknek min(Iai)-t beállítva egy iteráció alatt legrosszabb

esetben is min(dPP ) = 0.952 illeszkedés érhet® el. Vezessük be a következ®

jelölést:

dPi = PaNominali − PaSimi, (3.12)

mely az i ponton lév® teljesítmény abszolút hibáját reprezentálja. Ekkor felír-

ható a következ® összefüggés:

PaNominali(1− dPPi) = dPi. (3.13)

Ezekb®l következik, hogy az egy iteráció után fennmaradó teljesítmény hiba

minden csomópont esetén a névleges érték 7.5%-a lehet. Iterációs folyamat-

ban gondolkodva felmerül az ötlet, hogy a következ® lépésben végezzünk alul

becslést az áramokra, dP teljesítmények segítségével. Ha továbbra is Un érté-

két használom ehhez, akkor elvi hibát nem vétek, azonban pontosítani lehet

a becslést. Mivel az els® iterációt követ®en, a csomóponti potenciálokat ki-

számítva a becsült terhelés miatt ezek már kisebb érték¶ek lesznek mint Un.

Tehát a becslést úgy lehet �nomítani, hogy a számított potenciál értékeket

használom feszültség fels® korlátnak. Így adott fogyasztónak az áramára a

következ® összeget kapjuk:

Iai =
PaNominali
UnPFi︸ ︷︷ ︸
j=1

+
dP

′
i

φ
′
iPFi︸ ︷︷ ︸
j=2

+
dP

′′
i

φ
′′
i PFi︸ ︷︷ ︸
j=3

+ . . . , (3.14)

ahol j = (1, 2, . . .) az egymást követ® iterációkat jelentik, külön-külön csomó-

ponti számítással. Ha j → ∞, akkor a csomópontok áram értékei tartanak

IaNominali-hez. Ez azonban azt jelentené, hogy végtelen sok iteráció szükséges.

Tekintsük azt as esetet mikor minden ciklusban Un értéket használjuk a becs-

lésekhez φi helyett. Az els® iterációban megbecsüljük a névleges teljesítményt
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maximum 7.5% hibával, majd a következ® iterációs lépésben az el®z® abszolút

hibáját korrigálom oly módon, hogy azt Un-el alulbecsülöm. Tehát az új hiba

az el®z® hiba 7.5%-a lesz. Az ered® maximális hibát felírva:

max(ei) =
PaNominali

UnPF
PaNominali

min(φi)PF

·
dP

′
i

UnPF

dP
′
i

min(φi)PF

·
dP

′′
i

UnPF

dP
′′
i

min(φi)PF

· . . . , (3.15)

látható, hogy a módszer pontossága a szabványos feszültségszint megkötéséb®l

adódik. Egyszer¶sítve az el®z® kifejezést, megállapítható, hogy max(ei) =(
Un

min(φ)

)j
. Mivel min(φ) = Un(1−0.075), ezért az ered® hibára kapott végleges

összefüggés: max(ei) = 0.075j. Melyb®l következik, hogy már két iteráció után

a maximális hiba 0.5625% lesz.

Algoritmus 3 Dinamikus iterációs áram

INPUT: Un, A, Y , Pa, Uv, PF
OUTPUT: φsim, Ia
1: φsim = ones(m, 1) · 230
2: U = AT · φsim
3: Ia = PaNominal./(U. ∗ PF ), if 0

0
, Iai → 0

4: φsim = CalculateNodalV oltages(A, Y, Uv, Ia)
5: U = AT · φsim
6: PaSim = diag(diag(U) · Ia) · PF
7: dPP = min(PaSim./PaNominal)
8: while dPP < ε do
9: Iiter = (PaNominal − PaSim)./(U. ∗ PF ), if 0

0
, Iai → 0

10: Ia = Ia + Iiter
11: φsim = CalculateNodalV oltages(A, Y, Uv, Ia)
12: U = AT · φsim
13: PaSim = diag(diag(U) · Ia) · PF
14: dPP = min(PaSim./PaNominal)
15: end while

A módszer legnagyobb el®nye, hogy nem egyesével korrigálja a csomópon-

tokat és szimulál, hanem egy iterációban minden csomópontra becslést végez

és ez után szimulál. Mivel a fellép® hibát az iterációk rohamosan csökkentik,

hamar megfelel® értékeket szolgáltat, melyek a mérnöki elvárásoknak megfele-

l®ek. Fontos megemlíteni, hogy az el®z®ekben ismertetett gondolatmenetben
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az áramok becslésénél fellép® hibát a lehet® legalacsonyabb feszültségszinthez

számoltam. Ez a valóságban az esetek kisebb részében el®forduló eset, hiszen ez

a szabvány szerint kritikus szint, mely nagy terhelés esetén fordul el®. Normál

üzemállapot esetén két iteráció, min(dPP ) = 0.98 küszöbérték¶ eredményeket

szolgáltat.
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4. fejezet

Detekciós eljárások szakirodalmi áttekintése

Nem mért vételezés detektálására az elmúlt évek során többféle algoritmus

került kidolgozásra. M¶ködésük szerint ezeket három f® részre lehet osztani

[9]:

• adat orientált

• hálózat orientált

• hibrid módszerek

Munkám során hálózatszimuláción alapuló módszer került kidolgozásra. Tehát

hálózatjellemz® mennyiségek vizsgálatával keresek olyan pontokat melyekr®l

feltételezhet®, hogy illegális tevékenységet végeznek.

4.1. Tisztán feszültségesésen alapuló módszer

Nem mért vételezés során a hálózatba betáplált energia mennyisége nagyobb

mint a regisztrál fogyasztás. A hálózat feszültségeinek vizsgálata kézenfekv®

módszer, hiszen a megnövekedett fogyasztás a feszültségek csökkenését ered-

ményezi. [13] Ezen cikk javasolt megoldása szerint ha a mért és a névleges

feszültségesés görbe nem egyezik meg kiszámításra kerül a százalékos elté-

rés. A hálózat számítására a nemlineáris teljesítmény áramlás problémáját

[14] lineáris modellel közelíti. A módszernek �gyelembe kell vennie a háló-

zati veszteségeket, ezért a detektálható teljesítménynek van egy alsó határa,

melyet a hálózati paraméterek határoznak meg. Általános kisfeszültség¶ há-

lózatra vonatkozó értékekkel a prezentált legkisebb detektálható teljesítmény
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450W, 3%-os technológia veszteség mellett. A bemutatott eredmények alap-

ján regisztrált fogyasztási pontokon fellép® nem mért vételezés detektálható,

azonban szükségesek a hálózat paramétereinek értékei.

4.2. Ágfeszültségeken és ágáramokon alapuló módszerek

Az okos mér®k által szolgáltatott mérési eredmények nem csak feszültségesés

vizsgálatán alapuló módszereket tesznek lehet®vé. A betáplálási ponton lév®

transzformátor állomás áramát összevetve a mért áramok összegével, indikál-

ja nem mért vételezés jelenlétét. [8] Ezen módszer elméleti háttere roppant

egyszer¶, Kircho� csomóponti törvényét alkalmazza. Az elosztóhálózat legal-

só szintjér®l indulva, ha a mért és valós értékek egy küszöbértéket átlépnek

jelzést küld az irányítóközpontnak. Fels®bb szinteken már nem re�ektálódik

a hiba, ha ezt a busz értékéhez hozzárendeli. A hálózatot ily módon bejárva

meghatározza, hogy mely buszhoz kapcsolódik nem mért vételez®. A legkisebb

detektálandó hiba áramot 1A értére szögezi le. Az algoritmushoz nem feltétlen

szükségesek a hálózati paraméterek.

A legpontosabb és robusztusabb módszer Kalyan Dasgupta et al. cikkében

található[2]. Illegális tevékenység indikálására szintén a csomóponti feszültsé-

gek relatív változását vizsgálták. Megállapították, hogy a feszültségkülönbség

értéke a lopás pozíciójától a betáplálási pont felé kevésbé változik. Azonban

ellentétes irányban szigni�káns változás �gyelhet® meg. A leágazó csomópon-

tok vizsgálatára egy újszer¶ "normalizált feszültség dupla különbség" módszert

javasoltak. Amely újítás nagyon impozáns, mivel a csomópontok feszültség-

eséseit csupán a saját fogyasztásukból határozza meg. Ellentétben a kumulált

áramok okozta feszültségesés számítási módszerével. A módszerhez nem szük-

séges a hálózat paramétereinek értékei. A módszer megadja, hogy mely cso-

mópontokon történik illegális vételezés, a csomópontokra számított áramokból

a fogyasztásokat levonva a nem mért vételezés értéke is meghatározható.
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5. fejezet

Nem mért vételezés detektálása

5.1. De�cit kritériumok

Villamos hálózaton el®forduló nem mért vételezés a feszültség, áram és tel-

jesítmény viszonyokban is megjelenik. Villamosságtani oldalról tekintve az

áramer®sségek vizsgálata az egyszer¶bb feladat. Kircho� csomóponti törvénye

szerint bármely csomópontra nézve a be- és kifolyó áramok el®jeles összegének

nullának kell lennie. A fogyasztókat tartalmazó ágak áramer®sségeit a már

ismertetett Ia vektor tartalmazza. Csomóponti számítások után a vezetékek

áramait Ohm törvényének segítségével ki lehet számítani:

IR = diag(Y ) U. (5.1)

Jelölje IF a betáplálási pontok áramait, ekkor az összes elem áramát egy osz-

lopvektorként írhatjuk fel:

I = Ia + IR + IF (5.2)

A hálózatot betáplálás és fogyasztás tekintetében egy nagy csomópontnak te-

kintve a csomóponti törvény mátrixos alakja:

n∑
i=1

Ii = 0. (5.3)

Tehát, ha ezen összeg nem nulla, akkor történik olyan fogyasztás amely nem

kerül regisztrálásra, tehát indikálja a nem mért vételezés jelenlétét.

A feszültség viszonyok ellen®rzésére a hálózat m¶ködése során fennálló cso-
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móponti potenciálokat szükséges megvizsgálni. Mivel a feszültség és az áram

szoros kapcsolatban van, a feszültségesés eltérés a nem regisztrált áram mi-

att alakul ki. Ohm törvénye értelmében(U = RI), ha több áram folyik a

névlegesnél, akkor a vezeték darabokon átfolyó megnövekedett áram, nagyobb

feszültséget eredményez. Azonban ez a feszültség a vezetéken esik, és emiatt

kevesebb jut a következ® csomópontra. Tehát, ha a csomóponti potenciálok

mért értéke a névlegesnél alacsonyabb érték¶ akkor szintén nem mért vétele-

zés van jelen. Jelölje φM a mért, φN a névleges értékeket. A feszültségesésre

vonatkozó de�cit kritérium:

∀i ∈ {1, 2, . . . ,m} → abs(φMi − φNi) > εv. (5.4)

Ideális esetben a mért és a névleges értékek különbsége nulla, NTL esetén

nagyobb mint nulla. Azonban a számítási eljárások miatt a szimulációban

néhány ezredes különbség felléphet, emiatt csak egy bizonyos εv küszöbérték

felett él a kritérium.

A teljesítmény viszonyokat tekintve már nem elég csak a betáplálást és a

fogyasztást vizsgálni, hiszen a veszteségi teljesítményekkel is számolni kell.

De�cit ellen®rzésére a hálózati teljesítménymérleget használom. Ennek érde-

kében szükséges az összes elem hatásos teljesítményét kiszámítani. Így de�cites

hálózat esetén a következ® egyenl®tlenséget kapjuk:

n∑
i=1

PFi >

n∑
i=1

Pai +
n∑
i=1

PRi. (5.5)

Tehát nem mért vételezés feltárásához, ezt az egyenl®tlenséget kell úgy ki-

b®víteni, hogy egyenl®séget kapjak. A fogyasztók teljesítményét illet®en két

esetet különböztetek meg. Els® esetben csak a de�cit teljesítmény okozója csak

regisztrált felhasználó lehet, aki valamilyen tevékenység folyamán kevesebb fo-

gyasztást mutat, mint amennyi a valós. Az ilyen jelleg¶ veszteség leírására a

PReg vektort használom. Második esetben olyan ponton történik illegális vé-

telezés amely nem regisztrált pont, az áramszolgáltató számára ismeretlen a

helyzete. Ezen veszteségi teljesítményeket a PNreg vektor írja le. Így a telje-
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sítménymérleg felírható a különféle típusú de�cit teljesítményekkel:

n∑
i=1

PFi =
n∑
i=1

(
Pai + PRegi

)
+

n∑
i=1

PRi +
ne∑
i=1

PNregi. (5.6)

Ezen kritérium segítségével ellen®rizhet®, adott hálózat paramétereinek fel-

használásával a de�cit mennyiségek jelenléte. Els®ként csak olyan hálózatokkal

foglalkozok, melyekben
∑ne

i=1 PNreg = 0, tehát nincs meghatározatlan pozíciójú

nem mért vételezés. Ebben az esetben a hálózat szimulációjához használatos

kon�guráció használható fel. A feszültségesés görbét vizsgálva, ahol a mért

érték nagyban eltér a névlegest®l, kompenzációt végzek. Ezt iteratív módon

addig hajtom végre, míg nem sikerül reprodukálni a mért fogyasztást a hoz-

zá tartozó potenciál értékekkel. A második és egyben nehezebb eset, amikor∑ne

i=1 PNreg > 0, tehát jelen van ismeretlen eredet¶ de�cit teljesítmény. Azon-

ban ekkor már át kell alakítani a hálózati mátrixok struktúráját, mivel eddig

nem számított helyre szeretnék kompenzációt végezni. Szükséges a topológiá-

ba csomópontot és próba fogyasztót elhelyezni.

5.2. De�cites regisztrált pontok detektálása

Ebben az alfejezetben olyan hálózatokra kidolgozott eljárást ismertetek, me-

lyekben csak olyan helyen lehetséges nem mért vételezés, ahol regisztrált fo-

gyasztó van. A hálózatot leíró mátrixok nem igényelnek változtatást a szimu-

lációban használtakhoz képest. A hálózati feszültségszint függvényében csak

azon fogyasztókat korrigálom, melyek az adatok alapján helyezkednek el a há-

lózatban.

Az eljárás során két adatsor fontos az m¶ködéshez: szimulációs illetve mé-

rési értékek. A szimulációs eredmények a hálózat névleges m¶ködését repre-

zentálják. Tehát, ha minden fogyasztó ténylegesen a fogyasztási görbéjének

megfelel®en üzemel, akkor a valós üzemállapotot adja vissza a számítás. A

mérési eredmények az okos mér®k által szolgáltatott adatokat jelentik. Ezeket

összehasonlítva, ha teljesül a feszültségekre vonatkozó de�cit kritérium, akkor

elkezdhetjük a detekciós vizsgálatot. Bevezetve a feszültség különbség vektort,
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keresést tudok végezni, hogy mely ponton van a legnagyobb potenciál eltérés.

dV = abs(φN − φM). (5.7)

Ahol dV a legnagyobb értéket veszi fel, nagy valószín¶séggel azon a ponton

található NTL. Azonban egy ponton táplált hálózatokon a legjobban meg�-

gyelhet®, hogy a de�cites pont után a mért és a névleges értékek konstans

eltérést mutatnak, lásd 5.1. ábra.
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5.1. ábra. Nem mért vételezés hatása a feszültségekre

Ez a korrekciós lépéseknél sztochasztikus jelleget hoz el®, hiszen nem fogom

tudni, hogy az azonos eltéréssel rendelkez® pontok közül az algoritmus melyi-

ket fogja változtatni. Azonban az teljesítmény korrekció megfelel®en �nomra

állításával ez nem okoz problémát. Az iterációs folyamat elején tehát szüksé-

ges a névleges értékek kiszámítása. Ehhez a hálózatban található fogyasztók

pro�ljainak teljesítmény értékeit használom fel. Többek között ezek alkotják

a csomóponti teljesítmények bemeneteit. Ezután összehasonlításra kerülnek

az okos mér®k mérési adataival és képezem a különbségeket(dV ). Ha a legna-

gyobb feszültség különbség meghalad egy εv küszöbértéket, akkor korrekciós

eljárást alkalmazok. A de�cites teljesítmény pótlására iterációnként a teljes

hálózatból hiányzó teljesítmény tört részét alkalmazom. A hálózati teljesít-
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mények kiszámításához a következ® összefüggéseket alkalmaztam, vezetékek

teljesítménye:

PR = diag(Y )diag(ATφ)ATφ, (5.8)

fogyaszók esetén a már ismertetett hatásos teljesítmény mátrixos formalizmu-

sa:

Pa = diag(diag(ATφ)Ia)PF , (5.9)

melyeket összeadva megkapom a hálózat ágainak teljesítményeit (P ). Mind a

névleges, mind a mérési eredményekre felírt teljesítményekb®l ellen®rizhet® a

de�cit teljesítmény értéke a teljes hálózatra nézve:

dGP =
n∑
i=1

(
PMi − PNi

)
. (5.10)

Mivel a detekciós eljárásban az iteráció elején nincs ismeretem, hogy mely

ponton és mekkora a teljesítmény de�cit, elkerülhetetlen a konstans iterációs

áram(Iiter).

Algoritmus 4 NTL detekció regisztrált pontokra

INPUT: A, Y , PaN , φM , Uv, PF, dGP, εv, IF
OUTPUT: PReg
1: [φS, IaN ] = CalculateNodalPowers(PaN , A, Y, Uv, PF )
2: U = AT · φS
3: PN = (diag(Y ) · U. ∗ 2) + (diag(diag(U) · IaN) · PF )
4: PaS = PaN
5: Iiter = dGP/(Un · 100)
6: [dV, Index] = max(abs(φM − φS))
7: while dV > εv do
8: U = AT · φS
9: if A(Index, i)! = 0 and sum(A(:, i))! = 0 then

10: PaS(i) = PaS(i) + Piter
11: end if
12: [φS, IaS] = CalculateNodalPowers(PaS, A, Y, Uv, PF )
13: [dV, Index] = max(abs(φM − φS))
14: end while
15: PS = (diag(Y ) · U. ∗ 2) + (diag(diag(U) · IaS) · PF )
16: PReg = PS − PN
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Ennek a beállításához elengedhetetlen dGP értéke, mivel a szimulációs munka

tapasztalatai azt mutatták, hogy ennek a század része a mérnöki elvárásoknak

megfelel® mind iterációk száma, mind pontosság tekintetében.

A detekciós algoritmusban használt változók alsó indexében szerepl® N

és M a névleges illetve mért értékeket mutatják. A fogyasztói pro�lok ál-

tal szolgáltatott teljesítmény értékek PaN -ben találhatóak. Az algoritmus

CalculateNodalPowers() függvénye a korábbi fejezetben bemutatott dinami-

kus iterációs áramot használó hálózat-szimulációs eljárása. El®ször kiszámítás-

ra kerül a névleges potenciál és áram vektor:φS, IaN . Felírom a teljes hálózat

teljesítményeit: PN . Ezután a feszültség kritérium szerint a teljesítmények-

re korrekciót végzek, míg a szimuláció el nem éri a mérési eredményeket, εv
küszöbértékkel. A szimulált hálózat összes teljesítménye PS-ben kerül felírás-

ra. NTL miatt a hálózat árama megn®, több lesz a vezetékek vesztesége. A

néveleges és szimulált teljesítmények különbségeként megkapom a PReg vek-

tort. Ami tartalmazza a regisztrált fogyasztók nem mért teljesítményét és a

megnövekedett hálózati veszteségeket is. Az oszlopvektort összeadva egy ér-

tékként megkapható a nem mért vételezés okozta teljes veszteségi teljesítmény.

A fogyasztók gráfbeli számozásának megfelel®en pedig visszakereshet®, hogy

az adott de�cit mely vételezési ponthoz tartozik.

5.3. Ismeretlen eredet¶ NTL detektálás

5.3.1. Evolúciós algorimusok

Ismeretlen pozíciójú nem mért vételezés detektálása bonyolult feladat. A

probléma megoldásának az alapötlete, hogy a hálózat véletlenszer¶ pontjai-

ra fogyasztók kerülnek beszúrásra. Majd kiértékelve ezen id®leges hatásukat,

megállapítható, hogy mely irányba viszik a feszültségesést. Ha a mérési ered-

mények felé közelíti, akkor vélelmezhet®, hogy jó pozíciót talált az eljárás.

Azonban ezen módszer nem e�ektív, mert iterációnként más lesz a hálózat

topológiája, attól függ®en, hogy holt történt beszúrás. A problémát átfogal-

mazva, ha a hálózat minden egyes vezetékdarabját felszakítom, és id®leges

fogyasztót illesztek be, akkor az iterációkon keresztül csak ezek áramának be-

állítása szükséges. Az adott dummy csomópot �zikai helyzetét pedig a ket-
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tévágott ellenállás darab két értékének változtatásával állíthatom be, lásd 5.2

ábra.

N1

Pa1

N2

Pa2Ptheft

R1 R2

R

5.2. ábra. Beszúrt csomópont

A mérnöki gyakorlatban, ha olyan probléma merül fel amelynek nincsen

egzakt megoldása, vagy a megoldása nagyon nehezen számítható, evolúciós

algoritmust alkalmaznak.[6] A módszer a természetben lezajló evolúciós folya-

matot utánozza. Véletlenszer¶en generálunk egy populációt, melynek egyedei

a probléma lehetséges megoldásait tartalmazzák. Az egyes elemek rátermettsé-

gének vizsgálatára �ttségi függvény kerül bevezetésre. Ez reprezentálja, hogy

az adott egyed mennyire jó megoldása a problémának. A következ® generáció-

ba továbbemelhetjük a legjobb egyedek bizonyos százalékát feltétel nélkül, ez

az elitizmus. A fennmaradó elemeken valamilyen algoritmus szerint kereszte-

zést kell végezni. Ez biztosítja azt, hogy kevésbé jó teljes megoldást szolgáltató

egyedek közül olyanok jöhessenek létre amelyek a régiek jó tulajdonságait vi-

szik tovább. A megoldás �nom közelítése érdekében véletlenszer¶ mutációt

alkalmazunk. Ez a természetben megszokott analógia alapján csak kis mér-

tékben fordul el®, azonban nem feltétlen rossz értelemben értend®. Valamilyen

egyed tulajdonságának véletlenszer¶ megváltoztatását takarja. Ezáltal gene-

tikus algoritmus képes elhagyni lokális széls®értéket, szemben például a közis-

mert gradiens módszerrel. Az új populáció megszületése után, a �tnesz értékek

meghatározásával az iterációs folyamat addig fut, ameddig nem sikerült opti-

mális megoldást találni, vagy elérésre került a számítási id® miatti maximális

generáció szám.
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5.3.2. Hálózatleíró mátrixok kib®vítése

A detekciós eljárás f® mozzanata, hogy meglév® hálózati struktúrába helyezek

el új fogyasztókat. Ezen áramforrások segítségével reprodukálom a valós háló-

zat üzemállapotát. Azonban ehhez módosítani kell a hálózat leírására szolgáló

mátrixokat. Egy csomópont beillesztését egy példahálózaton keresztül ismer-

tetem(lásd 5.3). A példahálózat 2 és 3 csomópontja közé illesztek egy új cso-

mópontot, fogyasztóval. A hálózat csomópontjainak száma eggyel, növekszik,

az ágak száma pedig kett®vel. Ezen folyamathoz szükséges információ az él és

a hozzá csatlakozó csomópontok gráfbeli indexe. Legyen V a felbontandó él

N1 és N2 pedig a hozzá tartozó csomópontok. Ezt egy struktúrába foglalva a

következ® jelölést alkalmazom:

NCTV =
[
N1 N2 V

]
. (5.11)

Behelyettesítve, az aktuális példahálózatba: NCTV = [2 3 4]. A kib®vített

hálózat új csomópontjához tartozó villamos mértékeket a DNP sorvektor tar-

talmazza.

DNP =
[
R1 R2 Ptheft

]
, (5.12)

R1 és R2 értékét úgy kapom meg, hogy az eredeti ágellenállást valamilyen arány

szerint felosztom két részre, Ptheft pedig a de�cit teljesítmény(a kés®bbiekben

akár áram is kerülhet a harmadik helyre). Tehát a két ellenállás összegére igaz,

hogy a kib®vítetlen hálózat V -edik élének ellenállását tartalmazza. Mivel az

ellenállás(R) és vezetés(Y ) egymás reciprokai a következ® összefüggés írható

fel:

(R1 +R2)
−1 = YV (5.13)

Mivel R = ρ l
A
, ahol ρ a fajlagos ellenállás, l a vezeték hossza, A a keresztmet-

szete, ezért az ellenállás arányos a távolsággal. Tehát R1 és R2 paraméterek

segítségével a beillesztett fogyasztó távolságát tudom beállítani a szomszédos

csomópontoktól. A példahálózat incidencia mátrixát felírva megkapjuk A-t,

ami a végrehajtáshoz szükséges megadni. A kib®vítés során el®ször létreho-

zok egy olyan sorvektort, melynek hossza n+ 2 és értékeit a következ®képpen
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határozhatóak meg:

NNi =

{
1, i = {V, n+ 1, n+ 2}
0, egyébként

. (5.14)

φ1 φ2 φ3 φ4

P1 P2 P3

R1 R2 R3

UT

1 2 3 4

5

1

2 4

3
5

6

7

1 2 6 3 4

5

1

2 4 8

93
5

6

7

5.3. ábra. Példahálózat és gráfja

NN az új csomópont írja le, mely régi és új élekhez fog kapcsolódni. Tudjuk,

hogy a V -edik élhez kapcsolódik mert az fogja megfelezni. Az ellenállás másik

felét az n+ 1, a fogyasztót pedig az n+ 2 index¶ élekre helyezi el. Ezután az

A mátrix V -edik oszlopát ki kell nullázni, majd felírom az új alakját(lásd 5.4).

A
′
=

[
A null(m, 2)

NN

]
(5.15)
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Már csak el kell végezni az összekötést N1 és N2 és az új élek között:

AN1,V = −1, AN2,n+1 = −1. (5.16)

1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 −1 1 −1 0 0 0 0 0

0 0 0 −1 1 1 0 −1 0

0 0 0 0 0 −1 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0 1 1




A

′
=

Módosított meglév® él

Új vezeték él

Fogyasztói él

−1

A

5.4. ábra. A kib®vített A mátrix

Az incidencia mátrix készen van, fennmaradó hálózatleíró mátrixok b®vítése,

az új élek és a hozzájuk tartozó indexelésnek megfelel®en alakul. Mivel fo-

gyasztók nem mért vételezésének keresésére használom a b®vítést, betáplálási

pontot nem adok a hálózathoz, azonban a dimenzióknak megfelel®eknek kell

maradniuk, ezért:

Uv
T ′

=
[
Uv

T 0 0
]
. (5.17)

A próba fogyasztót tartalmazó elemet az n + 2-ik ágba helyezem el, tehát a

fogyasztói teljesítményt tartalmazó vektort megnövelve ezen index általi helyre

kerül az értéke.

Pa
T ′

=
[
Pa

T 0 Ptheft

]
(5.18)

A vezeték elemértéket leíró mátrix kib®vített alakjában az n+ 1 index¶ ágba

kerül 1
R2
:

Y
′
=
[
Y 1

R2
0
]
, YV =

1

R1

. (5.19)
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Természetesen YV értékét pedig felül kell írni, mivel az egy meglév® csak átala-

kításra került. Ezen információk ismeretében elkészítettem az egy csomópont

beillesztését elvégz® algoritmust.

Algoritmus 5 Csomópont beillesztés

INPUT: A, Y , Pa, Uv, m, n, DNP , NCTV
OUTPUT: A, Y , Ia, Uv

1: NN = zeros(1, n+ 2)
2: NN(NCTV (1, 3)) = 1
3: NN(n+ 1) = 1
4: for i = 1 to m do
5: A(i, NCTV (1, 3)) = 0
6: end for
7: nullM = zeros(m, 2)
8: A = [A, nullM ;NN ]
9: c = 1

10: for i = 1 to n+ 2 do
11: if A(m+ 1, i)! = 0 then
12: A(NCTV (1, c), i) = −1
13: c = c+ 1
14: end if
15: end for
16: A(m+ 1, n+ 2) = 1
17: Uv = [Uv; 0; 0]
18: Pa = [Pa; 0;DNP (1, 1)]
19: Y (NCTV (1, 3)) = 1/DNP (1, 1)
20: Y = [Y, 1/DNP (1, 2), 0]

Mivel a lehetséges nem mért vételezés helyét nem csak két csomópont között,

hanem az egész hálózaton át szeretném vizsgálni, ezért szükséges a hálózat egé-

szét kib®víteni. Tehát minden egyes vezetékdarabot felosztok két részre, és egy

fogyasztót illesztek ezen csomópontokhoz. Ezért szükséges kigy¶jteni a hálózat

összes ellenállást tartalmazó ágát, és az áganként hozzájuk csatlakozó csomó-

pontokat. Az NCTV ezáltal egy mátrix lesz, melynek i-edik sora tartalmazza
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Vi-edik élhez tartozó csomópontokat.

NCTV =
[
N1 N2 V

]
, (5.20)

ahol N1 és N2 a kétoldali csomópontok indexeit tartalmazó oszlopvektorok.

Az NCTV mátrix kigy¶jtésekor kihasználom, hogy a redukált A mátrixból

a földpontot hagytam el. Tehát vezetékdarabot tartalmazó ágban az oszlop-

összeg zérus. Hiszen villamos kétpólus, a neve is mutatja, két kivezetése van,

irányított gráf esetén egy csomópontból indul és egy csomópontba fut be, ahol

egyik csomópont sincsen földpotenciálon. Legyen p a villamos hálózat rezisztív

elemeket tartalmazó ágainak darabszáma. Felírható, hogy:

V =
[
V1 V2 . . . Vp

]T
,∀i ∈ {1, 2, . . . , p} →

m∑
j=1

Aj,Vi = 0. (5.21)

A csomópontokat tartalmazó oszlopvektorok:

N1 =
[
N11 N12 . . . N1p

]T
, (5.22)

N2 =
[
N21 N22 . . . N2p

]T
. (5.23)

Ha egy rezisztív elemet tartalmazó él egy csomópontot elhagy, és egy másikba

tart, akkor az NCTV j-edik, j = {1, 2, . . . , p} sorában található élekre igaz a

következ®:

∃i ∈ {1, 2, . . . , n} → AN1ji = 1, AN2ji = −1, (5.24)

vagy

∃i ∈ {1, 2, . . . , n} → AN1ji = −1, AN2ji = 1. (5.25)

A beillesztend® elemek paramétereit pedig a DNP mátrix adja meg. Szin-

tén a fentebb ismertetett DNP vektor mátrixos alakja, mivel több "dummy"

csomópont beillesztési értékeit tartalmazza:

DNP = [R1, R2, Itheft], (5.26)

ahol R1 és R2 a kétoldali ellenállások értékeit tartalmazó oszlopvektorok, Itheft
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pedig a beillesztett csomópontokhoz kapcsolódó, próbafogyasztók áramai.

Algoritmus 6 NCTV generálása

INPUT: A, Y , m, n
OUTPUT: NCTV

1: p = 1
2: for i = 1 to n do
3: if R(i)! = 0 then
4: tmp = [0 0 0]
5: for j = 1 to m do
6: if A(j, i) == 1 then
7: tmp(1, 1) = j
8: end if
9: if A(j, i) == −1 then

10: tmp(1, 2) = j
11: end if
12: end for
13: tmp(1, 3) = i
14: NCTV (p, :) = tmp
15: p = p+ 1
16: end if
17: end for

5.3.3. Evolúciós detekciós eljárás

Az evolúciós detekciós eljárás során szükséges elvégezni a teljes hálózat ki-

b®vítését teszt csomópontokkal. Az eljárás egyes populációi lehetséges kon�-

gurációkat tartalmaznak a de�cites áram eloszlására és elhelyezkedésére. Az

folyamat els® lépéseként szükséges egy kezdeti populáció generálása. Ezt vélet-

lenszer¶en végzem el úgy, hogy az adott populáció DNP értékeit a hálózatra

vonatkozó feltételek mellett feltöltöm. Két kritérium van melyeket szem el®tt

kell tartani. Ne osszunk szét több áramot a teszt fogyasztókra, mint amennyi

a mért és szimulált értékek különbsége. A névleges hálózat szimulációjából és

mérési eredményekb®l felírható:

n∑
i=1

IaMi −
n∑
i=1

IaNi =
NODN∑
i=1

DNPi,3, (5.27)
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ahol NODN a beillesztett csomópontok száma. Az eredeti hálózat ellenállásai

- melyek szétbontásra kerültek DNP miatt - alkossák valamilyen osztópont

szerint a teszt csomópontokhoz tartozó vezetékeket. Tehát a vezetékdarabok

kritériuma:

∀i ∈ {1, 2, . . . g} → DNPi,1 +DNPi,2 = RN,NCTVi,3 . (5.28)

Így az evolúciós algoritmus elején létre tudom hozni a kezdeti populációt a kö-

vetkez® lépésekben. Jelölje DNPr az egy populáció DNP paramétereit leíró

sorvektort, hossza 2·NODN . Minden páratlan index¶ helyére az NCTV inde-

xelésének megfelel® eredeti ágellenállás valamilyen véletlen osztópont szerinti

értéke kerül.

Algoritmus 7 Kezdeti populáció generálása

INPUT: GApopsize, NODN, Itheft, d
OUTPUT: P

1: DNPr = zeros(1, 2 ·NODN)
2: for i = 1 to GApopsize do
3: Idummy = zeros(NODN, 1)
4: for i = 1 to d do
5: index = randi([1, NODN ])
6: Itheft(index, 1) = Itheft(index, 1) + Itheft/d
7: end for
8: f = 1
9: for i = 2 to 2NODN do

10: DNPr(1, i) = Itheft(f, 1)
11: DNPr(1, i− 1) = (NCTV (f, 4)) · (randi([1, 9])/10)
12: f = f + 1
13: end forP = [P ;DNPr]
14: end for

Elegend® egyDNP ellenállás eltárolása, hiszen az eredeti ág és a felosztás utáni

egyik ellenállás ismeretében kivonással megkapható a párja. A páros index¶

helyeken pedig a véletlenszer¶en szétosztott de�cit áram található meg.

DNPr =
[
R1 I1 . . . R2NODN I2NODN

]
(5.29)
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Így DNPr segítségével leírható az eljárás egy populációja. Amely algoritmus-

ban az eredeti ágak ellenállásait explicit beillesztettem az NCTV negyedik

oszlopába az áttekinthet®ség és egyszer¶ség kedvéért. Látható, hogy input-

ként szerepel egy eddig nem ismertetett d változó. Mivel a de�cit áramot úgy

osztom szét, hogy elosztom d részre és d-szer generálok véletlen áram indexet

ahova beillesszem. Ezen d változó értékével lehet a kezdeti populáció áram-

er®sségének felbontását befolyásolni.

A populáció ilyen vektoros reprezentációja azért szükséges, hogy a kés®b-

biekben a keresztezés és mutáció m¶veleteket konvencionálisan tudjam végre-

hajtani. Azonban ahhoz, hogy a populáció adott egyedén csomóponti számí-

tásokat tudjak végezni, szükséges egy olyan eljárás amely a DNPr-b®l tölti fel

a hálózat kib®vített mátrixait.

Algoritmus 8 DNPr visszaalakítása DNP alakra

INPUT: GApopsize, NODN, NCTV, DNPr, IaTheft, R,m,me, n, ne, A
OUTPUT: P

1: DNP = []
2: k = 1
3: for j = 2 to 2 ·NODN do
4: DNP = [DNP ;DNPr(j−1), NCTV (k, 4)−DNPr(j−1), DNPr(j)]
5: k = k + 1, j = j + 2
6: end for
7: for i = m+ 1 to me do
8: k = 1
9: for j = 1 to ne do

10: if A(i, j)! = 0 and sum(A(:, j))! = 0 then
11: IaTheft(j, 1) = DNP (i−m, 3)
12: end if
13: if A(i, j)! = 0 and sum(A(:, j)) == 0 then
14: R(j) = DNP (i−m, k)
15: k = k + 1
16: end if
17: end for
18: end for

Ehhez els® lépésként szükséges DNPr sorvektoros struktúráját a DNP fel-

írásánál ismertetett formára hozni. Korábbi jelöléseket felhasználva n és m a
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névleges hálózat sorainak és oszlopainak számát, ne és me pedig a kib®vített

hálózat méreteit adja meg. Jól meg�gyelhet® a DNP kedvez® struktúrája,

hiszen elegend® a kib®vített A mátrix vezeték illetve fogyasztókat tartalmazó

ágait vizsgálni. Ha az oszlopösszeg nem nulla, akkor a megfelel® indexen lév®

fogyasztó, ellenkez® esetben vezetékdarab elemértéke kerül beállításra.

Miután sikeres a populáció generálás, és rendelkezésre áll algoritmus az egyed

reprezentáció és csomóponti számításokhoz, szükséges mátrixok átalakításá-

ra, el tudom végezni a szimulációkat. Mivel a névleges üzem¶ hálózatban a

fogyasztókat a teljesítményeik írják le csomóponti teljesítmények módszerét

használom. Azonban a módszert annyiban váltóztatni kell, hogy az EA által

generált id®leges pontokat az áramukkal tudja kezelni. Ez könnyen megva-

lósítható elegend® a módszerbe még a teljesítmény iteráció el®tt �xálni ezen

pontok áramait és ehhez iterálni a teljesítményeket.

Az evolúciós algoritmus m¶ködéséhez kulcsfontosságú a �tnesz függvény. Je-

len esetben ez roppant egyszer¶, hiszen az egyedek által reprezentált hálózatok

jóságát úgy tudom megállapítani, hogy megnézem a mért és szimulált csomó-

ponti potenciálok értékeit. Ha ezen két vektor elemei között nagy az eltérés,

akkor a populáció adott egyede, nem ad jó közelítést a nem mért vételezés

valós helyére. Ha ezen két vektor elemenkénti különbsége kicsi, akkor ez egy

olyan egyed amelyet szükséges beválasztani a további iterációkba. Tehát az

általam választott �tnesz függvény a követk® alakot ölti:

F = max(abs(φM − φS)). (5.30)

Így készen áll a folyamat, hogy az evolúciós iterációba lépjen. Az egyedeket

�tnesz értékük alapján sorba kell rendeznem.

Az elitráta megadja, hogy a legjobb egyedek hány százalékát emeljük kri-

tériumok nélkül a következ® generációba. A fennmaradó egyedekb®l pedig

szelekció segítségével töltöm fel az új generációt. A kidolgozott megoldásban

egypontos keresztezést alkalmaztam. Két egyedet kiválasztva az újhoz egy

keresztezési pontot meghatározva válogatom be az értékeket, lásd 5.5. ábra.

Generálok egy véletlenszer¶ keresztezési pontot c, ahol 1 < c < n, majd a
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következ® összefüggést alkalmazom:

EC =

{
E1i, i ≤ c

E2i, i > c
, i ∈ {1, 2, . . . , n}. (5.31)

Így megkapom az EC vektorban a keresztezett egyedet.

e′1 e′2 . . . e′c e′c+1 . . . e′n

[ ]
E1 =

e′′1 e′′2 . . . e′′c e′′c+1 . . . e′′n

[ ]
E2 =

e′1 e′2 . . . e′c e′′c+1 . . . e′′n

[ ]
EC =

5.5. ábra. Egypontos keresztezés

Az igazán kicsi, �nom módosításokat mutáció segítségével lehet elérni. Ez

generációnkénti véletlen változtatások beszúrásával érhet® el. Mivel a szimu-

lációs eredmények azt mutatták, hogy a mutáció inkább az áramer®sségeket

tudja sikerrel �nomítani, a vezetékekre nem alkalmazok mutációt. Tehát adott

populáció DNPri sorának csak minden második elemét érheti mutáció, hiszen

itt találhatóak a pótló áramok. Az evolúciós eljárás f® lépései bemutatásra

kerültek. Miután ezek lefutottak szükséges az új populáció kiértékelése, amely

szintén a csomóponti teljesítmények módszerével történik. Mindaddig ismét-

l®dik az ismertetett folyamat, míg a legjobb �tnesz érték nem lesz nulla, vagy

el nem nem éri a maximális generáció számát. Ezen eljárás során felléphet a

keresztezések miatt, hogy a pótló áramok összege kevesebb vagy több lesz a
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tényleges de�citnél. Ennek kiküszöbölésére büntet® függvény vezettem be:

BF = abs(
n∑
i=1

IaMi −
NODN∑
i=1

DNPi,3), (5.32)

Algoritmus 9 Evolúciós detekciós eljárás

INPUT: iterlimit, popsize, A, R, Uv, Pa, φM
OUTPUT: Pbest

1: generate NCTV
2: Pt0 = Populáció generálása
3: for i = 1 to popsize do
4: Ei = DNPr visszalakítása DNP alakra
5: φS = Csomóponti teljesítmények számítása
6: Fi = max(abs(φM − φS))
7: end for
8: t = 0
9: while t < iterlimit or min(F ) == 0 do

10: Pt+1 = Legjobb egyedek szelekciója
11: Pt+1 = Egypontos keresztezés a maradék helyekre
12: Pt+1 = Mutáció
13: for i = 1 to popsize do
14: Ei = DNPr visszalakítása DNP alakra
15: φS = Csomóponti teljesítmények számítása
16: Fi = max(abs(φM − φS))
17: end for
18: t = t+ 1
19: end while
20: Pbest = P (index(min(F )))

A büntet® függvényt a �tnesz függvényhez adom hozzá. Ez arra ösztönzi az

algoritmust, hogy olyan egyedeket preferáljon, ahol csak annyi áram került

szétosztásra, amennyi szükséges. A kib®vített �tnesz függvény tehát a követ-

kez® képen alakul:

F = max(abs(φM − φS)) + abs(
n∑
i=1

IaMi −
NODN∑
i=1

DNPi,3) (5.33)
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Az algoritmus "trial and error" jellege miatt, nagyon nagy populáció és

iterációs szám szükséges, hogy egy áramlopást, egy próba csomópontra tudjon

lesz¶kíteni. Ehelyett a szomszédos csomópontokra is kerül terhelés. Azonban

ezek a szomszédsági csomópontok pontosan kijelölik az NTL "hot spot"-ját.

Ennek értelmezése a pontos detekcióhoz a következ®: a "hot spot"-on belüli

áramer®sségek összege megadja a tényleges de�citet okozó pont teljes lopását.

A pozíciót pedig a legnagyobb amplitúdóval rendelkez® dummy csomópont

jelöli ki. Ezen lokális maximumok relatív jósága a szimulációk során minden

esetben megfelel® volt. Tehát a feladat megkeresni ezen pont környezetében

beillesztett csomópontokat, amelyek de�cit árama nagyobb mint nulla.

Algoritmus 10 Lokális maximum környezetének meghatározása

INPUT: MaxTheftIndex, NCTV, DNP, NODN
OUTPUT: ConnectedNCTV s

1: L = [NCTV (MaxTheftIndex, 1);NCTV (MaxTheftIndex, 2)]
2: ConnectedNCTV s = [MaxTheftIndex]
3: iv = [1, 2; 2, 1]
4: for StartNode = 1 to 2 do
5: for i = 1 to NODN do
6: for j = 1 to NODN do
7: for index = 1 to 2 do
8: if NCTV (j, iv(index, 1)) == L(StartNode) then
9: notUsed = 0

10: for k = 1 to length(ConnectedNCTV s) do
11: if ConnectedNCTV s(k) == j then
12: notUsed = 1
13: end if
14: end for
15: if DNP (j, 3)! = 0 and notUsed == 0 then
16: L(StartNode) = NCTV (j, iv(index, 2))
17: ConnecteNCTV s = [ConnectedNCTV s; j]
18: end if
19: end if
20: end for
21: end for
22: end for
23: end for
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A szimuláció eredményeként kapott értékek adott lokális maximumának tu-

dom az NCTV -beli indexét. Ezt felhasználva szükséges egy útkeres® algo-

ritmus, amely a lokális maximumtól kiindulva meghatározza a szomszédos

NCTV -k sorozatát, hogy közben nem megy át nulla de�cites árammal ren-

delkez® ponton. A lokális maximum NCTV sora megadja, hogy mely csomó-

pontokhoz kapcsolódik -StartNode-. Végig kell nézni az NCTV listát, hogy

mely beillesztett pont kapcsolódik a lokális maximum bármely feléhez. Minden

egyes igaz pont esetén, bekerül az indexe a ConnectedNCTV s oszlopvektorba.

Mivel nem tudom, hogy a kapcsolódás N1 vagy N2 közül melyikkel történik,

bevezetésre került az iv mátrix. Mivel segítségével megoldható, hogy mindig

azon csomópont képezze a következ® keresést, amely nem az el®z® kapcsoló-

dási pontért felelt. A beillesztett csomópontok áramer®sségének ellen®rzését a

DNP mátrix harmadik oszlopával tudom elvégezni. Emlékeztet®ként NCTV

és DNP egy és ugyanazon sorindexeléssel vannak ellátva, ezért tudom az el-

len®rzést a leírtaknak megfelel®en elvégezni. Kimenetként pedig megkapom az

inputként megadott lokális maximum index, nem nulla pótló árammal ellátott

környezetének indexeit.
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6. fejezet

Szimulációs eredmények

Ezen fejezet a dolgozatban ismertetett eljárások szimulációs eredményeit tar-

talmazza. Az ismertetett algoritmusokat MATLAB környezetben implemen-

táltam. Csupán az alapvet® m¶veleteket és parancsokat, vizualizációra a plot()

és gplot() függyényeket alkalmaztam. Küls® eljárásokat és egyéb fájlokat nem

használtam.

6.1. Hálózatszimuláció

A csomóponti teljesítmények módszerét a PSACE által kidolgozott európai

kisfeszültség¶ teszthálózatán [12] teszteltem. A hálózatleíró paraméterek for-

rásfájljai a szervezet weblapjáról szabadon letölthet®ek. [3] Az egyes fájlok

tartalmai a következ®ek:

Buscoord.csv: megtalálható benne a hálózat összeg busz elemének koordi-

nátája

LineCodes.csv: a hálózati vezetéktípusok villamos paramétereit tartalmazza

Lines.csv: busz-busz kapcsolatok, ezen vezeték típusa és hossza

Loads.csv: megadja, hogy mely fogyasztók, mely buszokhoz kapcsolódnak

illetve megadja a fogyasztási pro�l azonosítóját

LoadShapes: azonosítókat tartalmaz, a különböz® fogyasztási id®sorokhoz

Source.csv: a betáplálási pont villamos paramétereit tartalmazza

Transformer.csv: a transzformátor bekapcsolódási pontját adja meg
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Els® lépésként importáltam a fájlokat, majd elkészítettem a nyers adatokból

hálózati mátrixok felírását elvégz® algoritmust. A dolgozat terjedelmére való

tekintettel ezek ismertetését®l eltekintek. A felírt incidencia mátrixból és a

csomópontok koordinátáit tartalmazó adatokból megjeleníthet® a hálózat, lásd

6.1. ábra.

6.1. ábra. A teszthálózat topológiája

A hálózat fontosabb paraméterei:

• 906 csomópont

• 927 él

• 55 fogyasztó

• a betáplálás 252.18V-on történik

A hálózat szimulációja során a megengedett dP küszöbértéket nagyon kicsire

állítottam, hogy a módszert pontosság szempontjából tesztelhessem. Az egyes

fázisok maximális dP értéke az iterációk el®re haladtával rohamosan csökken. 3

iteráció alatt a mérnöki elvárásoknak megfelel® dP küszöbérték alá konvergált,

lásd 6.1. táblázat.
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'A' fázis 'B' fázis 'C' fázis
0.iteráció 0.052137599675 W 0.042119472811 W 0.043952897250 W
1.iteráció 0.000041085202 W 0.000029088116 W 0.000025174297 W
2.iteráció 0.000000032240 W 0.000000019550 W 0.000000014771 W

6.1. táblázat. dP konvergálása

Az eredményeként kapott csomóponti potenciálok értékét a referencia értékek-

kel összevetve nagyon minimális az eltérés, lásd 6.2. táblázat.

'A' fázis 'B' fázis 'C' fázis
Maximális eltérés 0.056859 V 0.036058 V 0.023649 V

6.2. táblázat. Maximális feszültség eltérések

A módszer pontosságának gra�kus szemléltetése érdekében egy kiragadott fá-

zis referencia és szimulált feszültségeit ábrázoltam, lásd 6.2. ábra. Jól látha-

tó, hogy a maximális hiba értékét ilyen méret¶ hálózat esetén is néhányszor

10mV -os nagyságrend alatt tartja az eljárás. Az is jól meg�gyelhet®, hogy

az elvárásoknak megfelel®en az iterációk száma a hálózat méretét®l nem függ.

Mivel a hálózat topológiája nem változik a számítás során, a csomóponti poten-

ciálok képletében számításigényes invertálást egy fázis esetén elegend® egyszer

végrehajtani. Tehát a teljes hálózat számításigényes része három invertálás,

legyen bármekkora a méret. Jelen esetben a teljes számítási eljárás futási ideje

2.29 s volt.

6.2. De�cites regisztrált pontok detektálása

A de�cites regisztrál pontok detektálásának eljárását, a szakirodalmi áttekin-

tésben említett egyik publikáció eredményeinek[13] összevetésével értékelem ki.

Heman és Perenjordee egy részletesen ismertetett példahálózaton végezték el

szimulációikat. Ez egy sugaras elrendezés¶, egy ponton táplált hálózat, lásd

6.3. ábra. Az eredeti hálózat 35 fogyasztót tartalmazott, az egyik ághoz a szi-

mulációm során hozzáadtam még egy fogyasztót, hogy szimmetrikusan minden

ágban 12 legyen.
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11kV/0.4kV

250kVA

100m

100m

10
0m

6.3. ábra. Sugaras elrendezés¶ hálózat

A betáplálás egy 11kV/0.4kV transzformátor állomáson keresztül történik. A

fogyasztók közötti átlagos távolság 9m, a vezeték ellenállása 1.83Ω/km. A

fogyasztó busz és a transzformátor távolsága 100m, ezen kábel ellenállása

0.206Ω/km

Az eredményeik között szerepel egy, illetve kett® véletlenszer¶en elhelye-

zett nem mért vételezés detektálása. Els®ként az egy áramlopást tartalmazó

esetet szimulálom. Ezen a ponton a cikkben megemlítésre kerül, hogy az ál-

taluk kidolgozott megoldásban a legkisebb detektálható teljesítmény 450W.

Véletlenszer¶en megnöveltem a hálózatban a 28-as csomópont fogyasztóját

100W-al, majd elvégeztem a névleges illetve mérési adatokat szolgáltató szi-

mulációkat. A hálózat feszültségeit kirajzoltatva látható, hogy van eltérés a

két görbe között, lásd 6.4. ábra. A de�cit teljesítmény kicsi ezért kicsi az

okozott feszültségesés. Jelen esetben elegend® a de�cites ágat kirajzoltatni,

hiszen a másik kett® a névleges görbén marad. Az eredményül kapott háló-

zatot a szimulációs program, irányított gráfként(lásd 6.5. ábra) jeleníti meg.

Jól látható, hogy akár 100W teljesítmény is nagy pontossággal határoz meg az

eljárás, mivel a pirossal bejelölt 99.5W-os ág a tényleges NTL forrása.
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A munkám során igazoltam az állítást, miszerint a kidolgozott megoldásom

alkalmas nagyon kicsi teljesítmény de�cit detektálására. Az els® pár iteráció

során a kumulált áramok miatt, a hálózat egy ponton táplált jellege miatt,

maximális eltérés a végén lesz. Ezek rendszeres hibái az eljárásnak, el®re meg-

határozható a nagyságrendjük. Az algoritmus a detektált teljesítményre kü-

szöbértéket alkalmazva ezeket kisz¶ri. A módszer egyetlen hibaforrása az NTL

fogyasztó bizonytalan PF értéke. Ez a kipótolt teljesítményben akár 10%-os

változást is okozhat. Azonban ez csupán a de�cites teljesítményre valós becs-

lésbe hozhat hibát, a detekció pontosságát nem befolyásolja szigni�kánsan.

Második tesztesetként két darab nem mért vételezés detektálása volt a fel-

adat. Véletlenszer¶en a hálózat két külön ágába generálok a névleges feletti

fogyasztást, ami nem kerül regisztrálásra. Ezen ágak a 28 illetve 8 index¶ cso-

mópontokhoz kapcsolódnak. Annak érdekében, hogy roppan gyors detekciós

gyorsaságot érjek el, nem használtam nagyon �nom iterációs változó, értékét

leszögeztem 0.1-re.
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Így 1800 iteráció volt szükséges a detekciós eredmények eléréséhez. Az érintett

ágak feszültségesés görbéjén meg�gyelhet® a különbség. Mivel az els® ágba

80W, a harmadikba 100W került véletlenszer¶en beillesztésre jobb eltérés �-

gyelhet® meg a görbék között az els® példához képest. Jól látható a detektált

pontok kib®vített teljesítményeinek nagyságából, hogy 0.2W maximális hiba

volt a lopott illetve szimulált értékek között. Ez a minimális amplitúdó hiba

adja az eljárás nagyfokú sikerességi rátáját. Jelen esetben a szimuláció kicsi

iterációs árammal került tesztelésre. Átfogó vizsgálat esetén, ezt a mennyi-

séget nagyon �nomra választva meghatározható úgy a nem mért vételezés,

hogy csupán az ismeretlen teljesítménytényez® hoz kisfokú bizonytalanságot

az eredményekbe.

6.3. Ismeretlen eredet¶ NTL detektálása

A szakirodalom tanulmányozása közben nem találtam, olyan eredményt, amely

ismeretlen eredet¶ NTL detektálásával foglalkozik. Ezért a teszteket az el®z®

szekcióban már ismertetett hálózaton keresztül mutatom be. A bemutatott

hálózat 7− 8 és 35− 36 index¶ csomópontjai közé illesztettem nem mért véte-

lezést. A populáció méretét 20000-re, az iterációk számának maximális értékét

20-ra állítottam. 15%-os elitrátát és 5%-os mutációs arányt megválasztva vé-

geztem el szimulációt. A szimuláció futási ideje 5 perc körül mozgott.

Csomópont index R1[Ω] R2[Ω] Itheft[A]]
38 0,006 0,004 0
39 0,014823 0,001647 0
40 0,008235 0,008235 0
41 0,008235 0,008235 0
42 0,011529 0,004941 0,5
43 0,001647 0,014823 0,5
44 0,004941 0,011529 2
45 0,006588 0,009882 1
46 0,001647 0,014823 0
47 0,009882 0,006588 0,1
48 0,004941 0,011529 0
49 0,004941 0,011529 0

6.3. táblázat. Els® ág DNP értékei
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A futás részeredményeként kapott populáció legjobb egyedének DNP értékei

még nem mutatják meg a pontos elhelyezkedést, lásd 6.3, 6.4 táblázatok.

Csomópont index R1[Ω] R2[Ω] Itheft[A]]
62 0,003 0,007 0
63 0,006588 0,009882 0
64 0,013176 0,003294 0
65 0,009882 0,006588 0
66 0,013176 0,003294 0
67 0,003294 0,013176 0
68 0,004941 0,011529 0
69 0,003294 0,013176 0
70 0,014823 0,001647 0
71 0,014823 0,001647 1
72 0,011529 0,004941 1,5
73 0,004941 0,011529 0,5

6.4. táblázat. Második ág DNP értékei

Az evolúciós algoritmus által meghatározott környezetét a lopásnak szagga-

tott vonal jelöli a kimeneten, lásd 6.9. ábra. Mivel ezek a környezetek még

mindig nem pontosak, végrehajtásra kerül a lokális maximumokat keres® el-

járás. Belátható, hogy a középs® ág feszültségeiben nem található változás,

ezért ennek értékeit az algoritmus nem is változtatta meg. Ha mégis történt

ilyen, akkor a �tnesz értéke rossz lett ezáltal kiszelektálódott. Az algoritmus,

pozícióra adott becslése a nagy populáció miatt a valóshoz a lehet® legköze-

lebbi. A köztes vezetékek generálásakor a {0.1, 0.2, . . . , 0.9} halmazból került

egy véletlenszer¶en kiválasztásra, minden egyes DNPi-hez. Mivel a hálózat

speci�kációjában a fogyasztók egymástól való átlagos távolságára 9m került

megadásra, a maximális pozíció hiba ennek a tizede.
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Összefoglalás

7. fejezet

Összefoglalás

A dolgozatban villamos elosztóhálózaton történ® nem mért vételezés detektá-

lását vizsgáltam meg. Az okos mér®k elterjedésével, hálózat szimulációs ala-

pokon, fejlett mérési infrastruktúrával rendelkez® hálózatokat vizsgáltam meg.

A mérést és szimulált értékek különbségét, valamint a teljesítményviszonyokat

felhasználva akkurátus detekciót megvalósító eljárásokat mutattam be.

Villamos elosztóhálózat szimulációjához a csomóponti potenciálok általános

hálózatszámítási módszerét használtam alapul. Bemutatásra került az általam

kidolgozott csomóponti teljesítmények módszere. A csomóponti potenciálok

módszerével ellentétben alkalmas villamos elosztóhálózat szimulációjára. A

módszer a hatásos teljesítményáramlást számítja ki, medd® teljesítményt nem

vesz �gyelembe. Az algoritmus iterációinak számát sikerült a hálózat mére-

tét®l függetlenné tenni, nagyban lecsökkentve a futási id®t. A módszer képes

valós hálózatot század voltos eltéréssel szimulálni. Validálásnak az IEEE euró-

pai kisfeszültség¶ elosztóhálózatra kidolgozott teszthálózatának [12] referencia

eredményeit használtam.

Nem mért vételezés detektálása során megkülönböztettem két esetet, az

NTL lehetséges pozícióját illet®en. Els®ként olyan hálózatokra mutattam be

detekciós eljárást, ahol regisztrált fogyasztó végez illegális tevékenységet. Eb-

ben az esetben a hálózat topológiája az iterációk folyamán állandó. Mivel

minden egyes iterációban a feszültségesés maximumát keresem, ezt korrekciós

változóval javítom, ezért a detektálható teljesítménynek nincs minimum értéke.

Csupán az iterációs változó �nomsága szab határokat. A módszer hatékony-

ságát, egy szakirodalmi eredményekkel összevetve szemléltettem. Sikerült a

cikkben említett teljesítmény de�cit alsó határánál kisebb teljesítményt detek-

tálni.
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Összefoglalás

Ha a de�cit teljesítményt a hálózat bármely pontján lehetségesnek tekint-

jünk, detekció során kombinatorikailag nehéz problémába ütközünk. A bemu-

tatott eljárás id®leges fogyasztók beillesztésével és ezek paramétereinek vál-

toztatásával dolgozik. Mivel nehéz egzakt megoldást találni, kidolgoztam egy

evolúciós algoritmust mely ezen fogyasztók paramétereit határozza meg úgy,

hogy végeredményként a valós üzemállapotot közelíthessem minimális eltérés-

sel. A módszert szimulációs eredményeken keresztül szemléltettem. Habár a

de�cit teljesítmény megfelel® elosztása nem szükséges a detekcióhoz, az eljárás

ezeket is meghatározza egy bizonyos rendszeres hiba mellett, mely korrigá-

lásra kerül. A két csomópont között detektált illegális vételezés pozíciójának

maximális hibája a köztük lév® távolság tizede.

Az elért eredményekben egyetlen hibaforrás maradt, az NTL pontok teljesít-

ménytényez®je ismeretlen. Regisztrált fogyasztók esetén ez enyhíthet®, mivel

adott fogyasztóra rendelkezésre áll a PF becsült értéke. Azonban a második

eljárás során ez egy vakpont marad.

Összefoglalásként kijelenthetem, hogy sikerült egy nagyon pontos elosztóhá-

lózat szimulációs eljárást kifejleszteni. A nem mért vételezés detektálására az

eddigi hálózatszimulációs módszereknél pontosabb megoldást találni, illetve a

pozíció meghatározására egy újszer¶ eljárást kidolgozni. Az eredmények hasz-

nosságát alátámasztó tényez® az Európai Unió törekvése, miszerint 2020-ra a

mér® eszközök 80%-a okos mér® legyen. [1]
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